BJÖRKLINGE

Badbryggan vid Långsjön

Välkommen till

Björklinge
Björklinge friluftsområde ligger vid Långsjön två mil norr
om Uppsala. Den stora badplatsen med sandstrand,
bryggor och hopptorn är känd för sitt fina badvatten. Under
sommaren är kiosk, campingplats och omklädningsrum
öppna här. Vintertid slingrar sig en plogad skridskobana
och preparerade skidspår på isen och längs åsen intill
sjön går ett fem km långt elljusspår. I grusgropen bredvid
parkeringen ligger pulkabackar och en grillplats.

Badplatsen
Den populära badplatsen i Långsjön kallas
Sandviksbadet. Här kan du bada från bryggor eller
vada i från stranden. Vid badet finns grillplatser,
omklädningsrum och toaletter och på den stora
gräsmattan ligger en lekplats och en beachvolleybollplan.
Kiosken och campingen vid badplatsen är öppen under
sommaren.

Klart vatten
Långsjön är en inbjudande sjö med klart
vatten som till stor del är grundvatten
från den intilliggande Uppsalaåsen.
Den kräsna kransalgen rödsträfse trivs
i vattnet och växer som stora mattor på
sjöns botten. Tillsammans med andra krans
alger i sjön tar den upp näringsämnen i vattnet
och fungerar som ett naturligt reningsfilter.
Rödsträfse
Chara tomentosa
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Mountainbikeled
(enkelriktad)

Bebyggelse

Längdskidåkning i elljusspåret

Vinter i Björklinge
Björklingeåsen intill Långsjön är en del av Uppsalaåsen.
Längs den höga och vackra åsen går det 5 km långa
elljus-spåret. Det startar vid parkeringsplatsen och snörika
vintrar prepareras skidspår både i elljusspåret och på isen.
Skridskoåkning är en annan populär aktivitet här på vintern
då det plogas en skridskoslinga på naturisen. Pulkabackarna
ligger i grusgropen bredvid parkeringen och där finns även
en rastplats med eldstad att grilla och värma sig vid.

English
Björklinge recreation area is located at Långsjön
twenty kilometers north of Uppsala. You’ll find
a swimming area here which is famous for its
excellent swimming water. It got a sandy beach,
grassy spaces, jetties and a high diving platform,
The campsite and kiosk at the beach are open
during summer. On the ridge next to the lake is a 5
km long trail with electric lighting and ski trails laid
out during the snowy winters. A winding ice skate
trail is ploughed on the ice of the lake during the
winter. In the large gravel pit next to the parking
area there are slopes for sleeding on, as well as a
barbecue area.

Björklinge friluftsområde

Tänk på att:
• visa hänsyn mot djur, natur och andra besökare i
området,
• motortrafik är förbjuden på spår och leder samt på
övrig naturmark inom området,
• bara grilla och elda på iordninggjorda grillplaster,
• hålla rent och inte lämna skräp efter sig,
• inte spela hög musik på ett störande sätt,
• hundar ombeds bada vid det iordningställda
hundbadet,
• cyklister ska sakta ner vid möte och anpassa sin
körning,
• affischering eller anslag inte får sättas upp på
informationstavlor eller ex. träd.

Skötsel och förvaltning
Björklinge friluftsområde förvaltas av Uppsala
kommun. Vid frågor nås friluftsområdets förvaltare
på telefon 018-727 00 00 eller via felanmälan på
www.uppsala.se/felanmalan
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Björklinge friluftsområde ligger i norra delen av Uppsala
kommun. Det går dagligen en buss med hållplats intill
områdets parkering. På Gävlevägen, ca 20 minuters
gångväg från friluftsområdet, går tätare busstrafik. Se
www.ul.se för aktuella tidtabeller. Väljer du att cykla
finns både lokala cykelvägar och mindre bilvägar att
ta sig fram på. Kommer du med bil på Gävlevägen
svänger du av österut in på Sandbrovägen. Från E4:an,
avfart 190, följer du skyltar västerut mot Sandbrovägen.
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