
  
Vandrar du Ängsös leder i yttervarv kan du gå 23 kilometer 
från Ängsöbron till Långholms Brygga och tillbaka igen. 
Räkna med att turen tar en hel dag. 

Vandra runt Ängsö 

 Vandra runt Ängsö och upplev öns 

smultronställen till fots. 

 Starta från parkeringen vid Ängsöbron, 

Slottsparkeringen eller Långholms Brygga. 

 Du går förbi sju ställen där du kan stanna 

och grilla  i iordningställda eldstäder med 

vedförråd. Du går också förbi toaletter och 

soptunnor längs med vägen. 

 Leden passar för den som vill ha en lite 

tuffare utmaning.  

 Räkna med att det tar ungefär åtta timmar 

att gå runt Ängsö. Vill du gå kortare kan du 

anpassa längden efter önskemål genom att 

gena. Se karta över Ängsös ledsystem som 

du hittar på Westmannastiftelsens hemsida 

eller på anslagstavlorna. 

 Vill du bo kvar i närheten efter 

vandringsdagen rekommenderas boende 

på Ängsö Utsikten eller Ängsö Camping. 

Det är inte tillåtet att tälta i 

naturreservatet.  

 

 

 

 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 

 

  

 

 

ÄNGSÖ RUNT 

23 kilometer Mälarnära 

vandring med berghällar, 

blandskog, slottspark och 

betesmark. 

 

 

VANDRA PÅ ÄNGSÖ 



 

Mellan Långholms Brygga och Slottet hittar du 

trollskog med stora stenbumlingar och 

ormbunkar i terrängen.  

 
Vid Grevens Stig når du snart badbrygga och 

grillplats när du ser det stora trädet.  

 
Följ orangea ledmarkeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljön och 

omgivningarna 

Vandra genom ett varierat natur- och 
kulturlandskap 

Vandringen runt Ängsö bjuder på godbitar från 

alla de vandringsslingor som finns i Ängsös 

ledsystem med vandringsrundor. Går du leden 

i yttervarv blir det en full dags vandring, 23 

kilometer genom varierat natur- och 

kulturmiljö. Till stor del följer du skogsstigar 

och går ofta nära eller med utsikt över 

Mälarvikarna runt ön.  

Leden går genom blandskog, 

förbi levande lantbruk och upp 

över berghällar med utsikt över 

Mälaren.  

Höjdpunkter du passerar är slottsträdgården, 

utsiktstornet vid Grisfjärden, Långholms 

Brygga och flera kulturminnen. Passa på att 

stanna till vid Ängsö Slott på mitten utav ön 

och upptäck Ångbåtsbryggan, Kulturmagasinet 

och hästen Brandklipparens gravsten. 

Vandringsleden är väl underhållen och du 

hittar flera lämpliga rastplatser med 

iordningställda eldstäder.  

 

 

 
 
 
 
 

  

 

Du vandrar förbi flera badvikar, grillplatser 

med iordningsställda eldstäder och vedförråd. I 

hagarna finns betesdjur som ger Ängsö ett 

öppet landskap.  

 

Skogsstig, grusväg, klippor. Terrängen 

förändras under dina fötter när du vandrar 

runt Ängsö. 

 

 

Glöm inte detta när du går hela leden: 

 Vattenflaska 

 Bekväma, stadiga skor 

 Matsäck och snacks 

 Kartblad (Anslagstavla / Webb) 


