
  
Bryggrundan är drygt 3 kilometer lång och startar vid 
Långholms Brygga. 

Om Bryggrundan 

Bryggrundan är en drygt tre kilometer lång 

vandringsled som startar och slutar vid 

parkeringsplatsen Långholms Brygga.  

 Följ röda markeringar på träd och 

stolpar. 

 Leden passar för barn att gå men är inte 

framkomlig med barnvagn eller rullstol.  

 Räkna med att leden tar ungefär en 

timme att gå. 

 

 

 

  

 

 

 

Att vandra i naturreservatet Ängsö ger en 

blandning av ett rikt omväxlande natur- och 

kulturlandskap. 

Det finns många vackra leder att vandra på 

Ängsön. Rundorna utgår från P-platserna och kan 

vandras i valfri riktning och omfattning. I yttervarv 

är hela leden cirka 23 km och utmärkt med orange 

färg och med vägvisningsskyltar.  

Tänk på att: Eldningsförbud gäller med undantag 

för de särskilda eldstäderna. Släck noga efter dig 

och var extra vaksam vid blåsig eller torr väderlek. 

Hund ska hållas kopplad. Tältningsförbud gäller på 

hela ön.  

 

Kontakta oss 

Westmannastiftelsen 

Hamngränd 6, 721 30 VÄSTERÅS 

021-10 38 00 

info@westmannastiftelsen.se 

www.westmannastiftelsen.se 

 

  

  

BRYGGRUNDAN 

3 kilometer vandring med 

båtliv, badklippor och 

blandskog. 

 

 

VANDRA PÅ ÄNGSÖ 



Långholms Brygga är start- och slutpunkt för 

dig som vandrar Bryggrundan. 

 
Har du tur kan du hitta smultron. 

 

Håll utkik efter blommor, bär och annat som 

naturen bjuder om vid sidan om leden. Men 

tänk på att du rör dig i ett naturreservat så låt 

de vilda blommorna fortsätta växa ifred.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljön och 

omgivningarna 

Vandra genom ett varierat natur- och 
kulturlandskap 

Bryggrundan startar från parkeringen vid 

Långholms Brygga. Där kan du använda 

eldstäderna med tillhörande vedförråd eller 

äta picknick vid skogsbacken med utsikt över 

Mälaren och båtbryggan.  

Bryggrundan går förbi 

båtbryggan, genom blandskog 

och över ängsmark.  

Vandringen går in i skogen vid parkeringen och 

du följer stigen genom blandskogen tills du 

kommer ut på ett par badklippor. Där svänger 

leden av upp över klipporna och sedan ut över 

ett öppnare ängsområde innan stigen 

fortsätter i skogen igen.  

Du vandrar mestadels längs med skogsstigar 

omgiven av träd och mossbeklädda stenar, en 

del av leden följer en lite större grusväg. Följ 

de röda markeringarna så hamnar du rätt. 

Vandringen avslutas på samma ställe som du 

började, på parkeringen vid Långholms Brygga 

 

 

 
 
 
 
 

 

Du passerar berghällar täckta med lavar och 

mossa längs med leden. 

Du passerar ängsmark och beteshagar. Har du 

tur kan du skymta boskapsdjur eller något av 

de gamla torpen längs med vägen. 

 

Leden går till stor del genom skogsmark. 

 


