
  
Tjärnrundan är 5 kilometer lång och startar vid 
parkeringen direkt till höger efter bron. 

Om Tjärnrundan 

 Tjärnrundan är en fem kilometer lång 

vandringsled som startar och slutar vid 

parkeringsplatsen på norra Ängsö.  

 Vid parkeringsplatsen finns toalett, 

soptunna och rastplats. 

 Väljer du att vandra leden i vänstervarv har 

du en rastplats ungefär halvvägs och en i 

slutet. Båda har fin utsikt över Mälaren och 

tillgång till färdighuggen ved. 

 Leden passar för barn att gå men är inte 

framkomlig med barnvagn eller rullstol.  

 

 

 

 

 

 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. Campingförbud gäller på 

hela ön.  

 

 

Kontakta oss 

Westmannastiftelsen 

Hållgatan 4, 722 11 VÄSTERÅS 

021-10 38 00 

info@westmannastiftelsen.se 

www.westmannastiftelsen.se 

 

  

 
 

TJÄRNRUNDAN 

5 kilometer Mälarnära vandring 

med berghällar, skog och 

betesmark. 

 

 

VANDRA PÅ ÄNGSÖ 



Slånbärsblommor tidigt på våren. Ungefär 

samma tid på året täcks marken med ett hav 

av vitsippor. 

I maj växer backsippor längs med leden. 

 
Leden är väl uppmärkt med träskyltar och 

orangea markeringar på träd och stolpar. Tänk 

på att alltid hålla din hund kopplad i 

naturreservatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljön och 

omgivningarna 

Vandra genom ett varierat natur- och 
kulturlandskap 

Från parkeringen på norra Ängsö följer du en 

grusväg kantad av stora björkar, ekhagar och 

öppet landskap innan du svänger vänster in på 

en skogsstig. Där får du snart välja om du vill 

följa slingan i höger- eller vänstervarv.  

Leden går genom blandskog, 

förbi levande lantbruk och upp 

över berghällar med utsikt över 

Mälaren.  

Varierat underlag med skogsstig, 
grusväg och klippor 

Ena delen av leden går genom löv- och 

barrskog, förbi ett lantbruk med öppna fält och 

hagar. Där följer du åkerkanterna på en liten 

grusväg innan leden svänger upp genom 

skogen igen. Har du tur kan du se kor och får 

som betar i hagarna. Den andra delen av leden 

följer bitvis längs med Mälarstranden. En 

klipphäll tar dig upp till en vy över landskapet 

och Mälarviken, på andra sidan skymtar du 

udden där Prästgårdsrundan går förbi. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Berghällarna är mjukt rundade med en skorpa 

av lava. Från höjden får du fin utsikt över 

Mälaren och fastlandet.  

Halvvägs in på Tjärnrundan kan du stanna för 

att äta din medhavda picknick och tända en 

brasa i eldstaden. 

 
 


