STABBY BACKE
STABBYSKOGEN

HÄR HITTAR DU STABBY BACKE

EN AV STADENS OASER
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Stenhagen

Stabby backe

Många barn tycker om att ha picknick i Stabby Backe.

VÄLKOMMEN TILL

VANDRA LITE LÄNGRE

STABBY BACKE OCH
STABBYSKOGEN

Stabby backe kan också vara en bra utgångspunkt för lite längre vandringar. Om du
fortsätter åt väster, och under Bärbyleden,
kan du bland annat komma till Librobäcksravinen, Berthåga kyrkogård och Svinskinnsskogen.

Passa på att motionera, koppla av och
njuta i denna oas nära centrala staden.
Här finner du spår efter inlandsisen,
lämningar från forntiden och en varierad,
vacker natur alldeles intill bebyggelsen.
De större gångvägarna och en grillplats
är anpassade för funktionshindrade.
Dessutom finns en grillplats anlagd med
tanke på mindre barn. För den som vill
springa finns en upplyst motionsslinga
genom området.

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING

Stabby backe sköts och förvaltas av
Uppsala kommun.
Vid frågor nås friluftsområdets förvaltare
på telefon 018-727 40 00.
Foldern är framställd genom delfinansiering med statliga medel för lokala och
kommunala naturvårdsprojekt.

Foto framsida: Agneta Säfsten. Produktion: Fritids- och naturkontoret i samarbete med Informationsser vice, Uppsala kommun 2008. 276815
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3 Isräfflor – Istid
4 Får i hagen
5 Får i hagen
6 Järnåldersgravar
7 Ekorren
8 Granen
9 Tallen

De större öarna i det forntida havet befolkades snabbt av människan. I området finns
ett stort antal järnåldersgravar. Du hittar
dem till exempel på kullen alldeles söder
om Stabby prästgård, intill Eriksskolan och
i fårhagen inne bland slånsnåren. Minnen
finns också från senare bebyggelse, som
husgrunder, rester av växthus och syrenberså.
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STABBY PRÄSTGÅRD

Prästgården med sina röda byggnader är ett
typiskt exempel på svensk byggnadskonst
från 1800-talet. Dess historia börjar dock
redan 1582. Stabbys mest berömde präst är
Nathan Söderblom som bodde här med sin
familj 1901–1912.
NATUR, VÄXT- OCH DJURLIV

Området bjuder på en varierad natur. Norra
delen består av bergsknallar täckta av barroch lövskog. Här finns också ett litet kärr.
Artrikedomen bland både växter och djur är
som störst bland ädellövträden i norr. Den
sydöstra delen av området består av gräsoch ängsytor som betas av får. Det gynnar
artrikedomen och hindrar igenväxning av
marken.

Ta gärna en promenad på vägar och stigar
i det variationsrika området. Flera av
vägarna är lätta att gå och framkomliga
med rullstol eller barnvagn. Ett 1,9 km
långt motionsspår finns för den som vill
terränglöpa. Spåret är upplyst kvällstid.
Passa på och njut av en picknick vid den
handikappanpassade grillplatsen eller
titta på den fina utsikten från bergknallen
i väster. Ett par gräsytor finns också för
bollspel och andra lekar.

Foto: Sven Ankar
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REKREATIONSOMRÅDE

NÄROMRÅDE FÖR BARN

Rickomberga

TECKENFÖRKLARING

Informationstavla

Skogsmark

Parkering

Gräsmark

Grillplats

Berg

Handikapanpassad rastplats

Isräfflor

Fornminne

Kärr

Gångväg, lättframkomlig

Fårhage

Motionsslinga 1,9 km

Stabbyskogen är värdefull för barn och
ungdom, inte minst för Eriksskolans elever.
Här kan barnen klättra i träd, bygga kojor,
åka pulka, upptäcka och stilla sin nyfikenhet genom naturstudier. Informationstavlorna i området är ett resultat av elevernas
studier i Stabbyområdet.
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KULTURLÄMNINGAR

NATURINFORMATIONSTAVLOR
1 Vårblommor
2 Vår- och sommar-

da

Fina slipade berghällar, många med isräfflor, vittnar om inlandsisens nötning på
berggrunden för cirka 10 000 år sedan. När
isen hade smält undan dröjde det 5 000 år
innan de slipade hällarna steg upp ur havet
och bildade en gles skärgård. Under äldre
järnåldern (för ungefär 2 500 år sedan)
hade landhöjningen kommit så långt att
”Stabbyön” vuxit ihop med fastlandet.
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INLANDSISEN HAR FORMAT TERRÄNGEN

