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Cykelväg Uppsala-Fjällnora
Det finns ett smart sätt att dra en cykelväg till Fjällnora. Faktum är att
cykelvägen är redan klar sånär som på två ställen. Ett vackrare, säkrare
och kortare alternativ till att cykla omvägen längs bilvägarna.
Fjällnora är ett stort besöksmål för kommunens invånare. Idag är det svårt att ta
sig dit utan bil. Samtidigt vill fler och fler i den växande staden cykla - både som utflykt och
som motion. Det finns förslag att dra cykelväg längs 282 och det är bra. Vi vill komplettera
med ett förslag som kräver små investeringar men som ger mycket resultat.
Bara några hundra meter cykelväg krävs. Det ena stället är cirka 500 meter
vid Spångtorp. Här korsas Funboån. Fram till ca 1980 fanns här en spång där de i Spångtorp
kunde ta sina cyklar över till andra sidan. Sista biten från grusvägen till Fjällnora saknas 700
meter. Det finns en vandringsled (Upplandsleden) men den är en omväg.
Cykelvägen blir 19 km från centrala Uppsala, varav 15 km på asfalt, 4 km på
grusväg. Från stan passerar man ett öppet kulturlandskap och ser flera runstenar längs
vägen. Man ser gårdar, Funbo kyrka och med lite tur passerar Lennakatten. Sista biten, efter
Funboån så blir det mer skog och de sista fyra kilometrarna går på grusväg och leder in i ett
skogsområde. Sjön Trehörningen tittar fram ur den djupa granskogen. De sista 700 meterarna får du idag gå till fots. Men därefter möts du av det lilla sundet vid Fjällnora och där ligger
redan idag en dragflotte, utmärkt att dra över ett par cyklar med. Det är ett vackert sätt att
komma till Fjällnora som andas mer vildmark än de stora bilparkeringarna på andra sidan.
Styrelsen för Marielunds vänner, november 2011

Cykelväg behöver göras

Befintlig väg

Befintlig cykelväg

Ny spång + ny cykelväg

Befintlig asfaltsväg

Befintlig grusväg

Ny cykelväg (grus)

Fjällnora

Vy från Funboån mot Spångtorp.
Den asfalterade vägen börjar vid gula huset.

Vy från Söderby västerut mot Spångtorp. Funboån går längs åkerns bortre kant.
Härifrån saknas cykelväg bort till gula huset där den asfalterade vägen börjar.

