
Åstråken  
– värt en omväg

www.astraken.com

Upplevelser   Aktiviteter   Mat   Logi   Turistinformation



Upptäck Åstråken  
längs Fyrisån och Vendelån
Åstråken heter det spännande området precis norr om Uppsala, ådalarna längs Vendelån 
och Fyrisån. Från källorna i norr ner till Gamla Uppsala i söder finns en mängd besöksmål 
av alla slag – låt din nyfikenhet ta dig till en del av Uppland som du inte trodde fanns!

Gravhögar, fornborgar och runstenar, slott, gårdar, kyrkor och torp, allt i ett böljande åker-
landskap och djupa skogar. Här finns platser och upptäckter som väntar dig längs Fyrisåns 
och Vendelåns dalgångar mellan Gamla Uppsala i söder och vallonbruket Österbybruk 
och Örbyhus slott i norr. Stora, små, roliga, spännande, intressanta och oförglömliga upp-
levelser. Småskaligt och genuint.

På astraken.com har vi samlat det mesta om natur och kultur, bruksmiljöer, muséer, 
vandringsleder, var du kan hyra cyklar och kanoter, spela golf, besöka gårdsbutiker, fika 
gott och bo i bed & breakfast. Dessutom var du hittar affärer, restauranger och den nästan 
okända badplatsen i ett gruvhål mitt i skogen…

Välkommen att upptäcka Åstråken!
www.astraken.com

Johan Alexander Lindman
Ordförande Åstråkens Turismförening
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NATursKöNA plATser ocH NATurreservAT. Vid Fyrisåns nordli-
gaste del ligger Andersby ängsbackar med vacker vårblomning i lundar 
och lummig ädellövskog, strax söder om Dannemorasjön, ett av Fyrisåns 
källflöden. Fortsätter du väg 290 söderut kommer du till Oxhagens natur-
reservat vid Vattholmaåsen, en pastoral idyll med betande kor och sköna 
vyer, som gjort för en sommarutflykt. Vid Vendelsjöns södra del finns 
Varggropens fågeltorn, med rikt fågelliv, särskilt under våren. Missa inte 
heller Viksta stentorg, klapperstensfältet norr om Björklinge. Sydväst om 
Storvreta ligger Fullerö backar och Valsgärde med kullar invid Fyrisån. 
Öster om Storvreta finns pärlan Storskogen med fina vandringsstigar.

BruK. Vattholma bruk är ett av landets äldsta järnbruk med anor från 
1300-talet. Parallellt med järnhanteringen anlades här Sveriges första 
mässingsbruk 1571. Idag är Vattholma bruk en föredömligt upprustad 
och kompletterad bruksmiljö och med vissa industribyggnader bevarade. 
Midsommarfirandet i Vattholma lockar årligen tusentals besökare under 
tvenne dagar, och är vida känt med ringlekar, dans och scenunderhåll-
ning följt av dragkampstävling på midsommardagen – en riktig folkfest!

ForNmiNNeN. Gudarnas åker, smaka på det namnet. Gödåkers gravfält från 
äldre järnålder (omkring 100-400 e.Kr), har över hundratalet fornlämningar 
– högar, runda stensättningar, resta stenar samt en offerkälla. Bland andra 
gravfält kan särskilt nämnas Valsgärde, och Långbergsbacken med Horsber-
get. Bland de många suggestiva platserna värda ett besök rekommenderas 
också Salstaborgs fornborg, i skogen strax öster om Salsta, med vägvisning 
från väg 290. Här finns en mysig grillplats. Se också vyerna från Ottarshögen 
i Vendel, en av Upplands storhögar. 

Söder om Ärentuna kyrka vid bron över Björklingeån ligger Kolje gravfält 
med den stora högen Kung Kol. En runsten står utmed den gamla lands-
vägen. Området är nyligen restaurerat och det finns en parkeringsplats intill. 
Perfekt som utflyktsmål för hela familjen.

Kung Skutes hög med hålvägar ligger i en vacker hage öster om Lövstalöt. 
På fina stigar kan vandring norrut gå till Högstaåsens naturreservat som har 
en vacker tallskog uppe på åsen. Härifrån kan man vandra vidare norrut till 
Dragby gravfält med över 300 fornminnen och en hällkista. 

Lite undanskymt i skogen strax öster om Vattholma finns de gamla gruvorna 
i Lenabergs kalkbrott, varifrån marmor togs till bland annat byggena av 
Uppsala domkyrka och Stockholms slott.

www.astraken.com www.astraken.com
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KyrKor. Fem till antalet är de, alla mycket egensinniga, de 
medeltida kyrkorna i Lena, Tensta (med unika Birgittamål-
ningar), Vendel, Viksta och Ärentuna. Därtill Björklinge, där 
kyrkan byggdes om på 1600-talet i pampig barock.

muséer. Björklinge hembygdsmuseum, som drivs av Björk-
lingebygdens hembygdsförening, är ett av Upplands största 
sockenmuséer och är inrymt i prästgårdens f.d. ladugård, 
strax söder om kyrkan. Björklingedagen är den stora händel-
sen varje år. Här visas miljöer och verktyg, seder och bruk. 
Viksta hembygdsförening arrangerar årligen Vikstadagen 
med musik och gamman vid de vackra husen invid kyrkan.

Nortuna Ostindiska museum, nära Tensta kyrka, utgår från 
gårdens store son, linnélärjungen Anders Sparrman, som 
reste till Kina med Svenska Ostindiska companiet, utforskade 
Sydafrika och senare världshaven i sällskap med kapten 
Cook. Guidningen berättar om companiets tid 1731-1813, 
handeln med kryddor, siden, te och porslin och livet ombord, 
med föremål från tiden, somliga från det sjunkna ostindie-
skeppet Götheborg, som gick i kvav 1745.

 
Salsta slott är det främsta exemplet på ett 
franskt barockslott i Sverige. Med influen-
ser från Ludvig den XIV:s Frankrike byggde 
greve Nils Bielke d.y. detta palats under Sve-
riges stormaktstid. Salsta förvaltas idag av 
Statens fastighetsverk. Allmänna visningar 
sker varje år vid ett antal tillfällen. Visningar 
på andra tider, konferenser, större midda-
gar, bröllopsfester, event eller modefoto kan 
bokas.

Vendeltidsmuséet ligger vid Vendels kyrka 
och har en fin utställning om den så kallade 
Vendeltiden som inföll under perioden 550-
800, och som namngetts efter de berömda 
båtgravarna man funnit här. De tolv båt-
gravarna och två kammargravarna innehöll 
gravgåvor av enastående kvalitet. Här finns 
också information om andra besöksmål i 
Vendelbygden, som Mariebergs skola från 
1858 med Vendels hembygdsmuseum med 

bland annat en komplett skolsal från 1920-talet, och Lantbruksmuseet med 
den permanenta utställningen ”Vendelbondens år – från arbete på åker, äng 
och loge”.

Viksta traktormuseums samling består av traktorer 
och lantbruksmotorer m.m. från 1910-1980. Museet 
har 140 traktorer, den äldsta från 1916. Här kan 
man också se många spännande jordbruksredskap. 
På museet finns en utställning kring Vikstas egna 
världsmästare Torsten Hallman och Hans Thorzelius, 
med bilder och föremål från deras framgångsrika år. 
Årligen anordnas veteranmarknad sista lördagen i 
april samt en veterantraktordag under sommaren. 

Örbyhus slott vid Vendelsjöns nordvästra strand, känd som sätesgård redan 
från 1352, ägdes av släkterna Sparre, Bielke och Krummedige fram till 1451 då 
släkten Vasa köpte gården. Kung Erik XIV satt fängslad på slottet från 1574 till 
sin död (av förgiftad ärtsoppa?) 1577, och hans fängelse kan besökas på gui-
dade visningar sommartid. 1909 köptes Örbyhus av familjen von Rosen, som 
ännu äger godset. Förutom visningar av slott och stall med vagnssamling ges 
sommartid även konserter. Försäljning av grönsaker i slottsträdgården.

TrädgÅrdAr ocH örTAgÅrdAr. 
Privata trädgårdar och örtagårdar som 
håller öppet för besök och visning 
finns på Nortuna, med örtagård, park 
och arboretum samt en ö i Vendelån. 
Nära Varggropens fågeltorn vid Ven-
delsjöns södra strand finns Ängslyckan 
med utsiktspunkter över nejden.

BesöKsFöreTAg. Naturjouren vårdar 
vårt vackra landskap och guidar dig 
gärna i natur- och kulturarvet – från 
forntid till framtid. Naturjouren ger dig 
människornas historia i skuggan av 
järnet och makten. 

Ting & Kaka arbetar med alternativ 
turistnäring, och på samlingspunkten 
i Uppsala erbjuds goda samtal om 
Åstråken och andra lokala besöksmål.

www.astraken.com www.astraken.com 76
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Aktiviteter
cyKel, KANoT ocH vANdriNg. Cykel är ett härligt sätt att 
ta sig runt inom Åstråken, du kommer riktigt nära allt det 
du vill se och upptäcka – och i lagom tempo. Småvägarna är 
många, så gör dig din egen slinga. Upptäck vad som finns 
bakom nästa vägkrök. Cyklar kan du hyra på Jällsta herrgård.

Paddla kanadensare eller kajak från Vendelsjön i Vendelån 
eller och vidare på Fyrisån när de bägge åarna flyter ihop vid 
Lena kyrka och strömmar vidare mot Uppsala. Nortuna ligger 
direkt vid Vendelån, och erbjuder övernattning. För kajaking 
eller kanoting på Vendelsjön bor du på Skarbo B&B.

Vandring på Salstaleden på Vattholmaåsen mellan Vattholma 
station och Skyttorp är en naturskön sträcka som korsar Fyri-
sån. Marialeden är en pilgrimsled genom hela Åstråken, från 
Gamla Uppsala i söder till Tegelsmora i norr, och passerar flera 
medeltida kyrkor.

BAd. Härliga bad finns det av flera sorter, ute och inne. Lite 
hemlig är Lafssjöns badplats, ett gammalt gruvhål mitt i sko-
gen några kilometer öster om Vattholma. Här finns grillplats, 
torrwc och brygga. I Fyrisån finns bad i Skyttorp, Storvreta 
och Gamla Uppsala.  I Björklinge badar du med fördel i 
Långsjön och i Österbybruk finns Simbadet i Stordammen. 
Örbyhus bjuder på Vendelbadet, med simbassäng såväl ute 
som inne.

golF. Wattholma golfklubb har en naturskön bana på 
ömse sidor om Fyrisån, strax söder om Salsta slott. Banan är 
utmanande för den duktige golfaren på birdiejakt, och för 
dem som inte kommit lika långt möter istället en inbjudande 
vänlighet då det nästan alltid finns en snäll väg till koppen. 
Banan är lättåtkomlig även utan bil, med promenadavstånd 
till Vattholma station, där Upptåget stannar.

Örbyhus golfklubb har rykte om sig att ha en av de trevligaste 
och mest utmanande banorna i Sverige. Banan är vackert 
belägen vid Örbyhus slott med en restid på 30 minuter från 
Uppsala och Gävle samt 1 timme från Stockholm. Det som 
förut var jordbruks- och åkermark har omvandlats till en be-
haglig skogs- och parkbana med elva vattenhål.

9

KAFéer. Café Villan, Fullerö. Här kan man avnjuta 
ett gott kaffe tillsammans med smörgås, våffla eller 
kaka. Ni kan välja att sitta inomhus eller i trädgår-
den. Här finns givetvis glutenfria och mjölkfria pro-
dukter på menyn! Besök samtidigt Fullerö handel.

På Nortuna gård med terrass mot Vendelån ligger 
Kafé Sparrman, strax väster om Tensta kyrka.  
Öppettider enligt hemsidan samt vid förbeställning, 
bjuder in till gofika, lunch eller middag. Kombinera 
gärna med en guidad tur i det Ostindiska museet, 
förbokas.

På Ulva kvarn finns Café Ulva kvarn som serverar 
både smörgåsar och sött till kaffet, medan Vinter-
fiket håller öppet på helgerna den kalla årstiden.  
För den hungrige finns också Ulva krog med kroatisk 
mat.

Vid södra delen av Vendelsjön finns Ängslyckans 
café, 250 meter från Varggropens fågeltorn, endast  
15 minuter från E4, avfart 191 mot Husby.  
Här erbjuds smörgåsar på surdegsbröd samt  
upplandskubb, soppor och gofika.

KoNsT. På Råstaholm 
visas och säljs keramik och 
keramisk skulptur. Fotograf 
Mats Wilhelm i Storvreta 
saluför vackert foto och 
fotoböcker, se mer på 
hans hemsida.  
 
Ulva kvarn vid Fyrisån 
strax norr om Gamla 
Uppsala, har en hant-
verksförening som visar 
upp sig och saluför sina 
alster i Ulva kvarnbyggning, 
vackert belägen invid Fyrisån.

Kaféer, konst, gårdsbutiker och boende

www.astraken.com www.astraken.com
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gÅrdsBuTiKer finns på flera gårdar runt om i Åstråken. Besök 
Hånsta handelsträdgård, strax väster om Lena kyrka, som odlar 
och säljer grönsaker och plantor – liksom julgranar. 

Ängslyckan lockar med surdegs-
bröd och marmelader. Handjord 
av Kullsand, i Vattholma samhälle, 
är en pralin i alla bemärkelser. Här 
tillverkas den godaste chokladen, 
konfektyren och lakritsen. Silver-
smide sker på plats med försälj-
ning likaså. Hemmabageriet i 
Storvreta bakar gott bröd.

Bobrunna gård strax norr om Tensta kyrka är en småskalig gård 
under uppbyggnad, inspirerad av permakultur. Äggförsäljning, 
nyplanterad skogsträdgård, bikupor och grönsaksland.

På Ulva kvarn möter du hantverkare och försäljare på Alvens 
ateljé, Glashyttan Ulven, Silversmedjan, Skuttungen, Tidlösa Ur 
och Ulva Diversehandel samt Vinden. Här finns också såväl kafé 
som krog.

BoeNde. Inom Åstråken finns tre gemytliga och lantliga bo-
endealternativ, tvenne längs Vendelån och ett vid Vendelsjöns 
strand, vilket gör alla tre till lämpliga boenden för den som är 
ute och paddlar.

Lammhagen, gästhem som erbjuder dig som önskar ett trevligt 
boende med självhushåll under veckan. Vackra rum i gårdens 
flygelbyggnad med vyer över hagarna med gårdens djur.

Nortuna B&B, finns i den vackra mangårdsbyggnaden och är ett 
riktigt hemma-hos-boende i smakfulla rum med utsikt mot träd-
gården och Vendelån. Frukost serveras i Rosensteinsalen eller, 
vid vackert väder, ta med den ut på balkongen.

Skarbo B&B på Vendelsjöns östra strand, med självhushåll eller 
frukostbeställning. Allt inrymt i en byggnad från 1700-talet. 
Huset ligger 25 meter från Vendelsjön och erbjuder uthyrning 
av kanadensare och roddbåt. Liten anlagd sandstrand för barn 
samt ett fågeltorn. Highland cattle och får betar markerna.

FesTloKAler. Bagarstugan i Vattholma, direkt invid Vendelån, är en 
mysig lokal för måltider eller mötesverksamhet. Kök och porslin finns 
på plats och huset kan bokas året om.

Jällsta herrgård är en nyrenoverad herrgård med anor från 1700-talet 
som ligger lantligt mellan Viksta och Skyttorp, vackert omgiven av 
naturen. På gården finns logar och lokaler att hyra för fest, bröllop och 
kursverksamhet. Ladugården hyser en antikbod och under sommaren 
anordnas auktioner på logen. Jällsta erbjuder boende, cykeluthyrning, 
auktioner med kafé under sommaren.

Nortuna gårds senmedeltida källare är Tensta sockens äldsta profana 
rum, byggt i tegel med tunnvälvda tak. För det mindre sällskapet som 
vill flyttas ett halvt millennium tillbaka i tiden är detta en spännande 
och historisk atmosfär – året runt efter förbokning. I Rosensteinska 
salen inne i mangården kan lunch eller middag erbjudas för bokade 
sällskap.

Viksta bygdegård är hjärtat i vackra Viksta, erbjuder uthyrning av 
stora, nyrenoverade och flexibla lokaler till mycket förmånliga priser. 
Viksta Bygdegård organiserar årliga sammankomster såsom påsk-, jul- 
och midsommarfirande samt olika kulturevent såsom konserter, bio 
och barnaktiviteter.

Ängslyckans café ligger idylliskt vid Vendelsjöns sydöstra strand, med 
närhet till det livliga fågellivet under vår och sommar vid Vargtornet. 
Utrymme för större sällskap som kan beställa såväl bröd som mat, och 
ofta erbjuds också konstutställningar, liksom ornitologiska exkursioner.

13www.astraken.com www.astraken.com
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Viksta traktormuseum
Öppet lördag, söndag mellan kl 11-18, under juli till och 
med september eller efter behov, tel 018-37 21 40. Här 
finns 150 traktorer och mycket, mycket mer att titta på.

www.vikstatraktor.se

Hitta besöksmål  
och service
TurisTiNFormATioN
Destination Uppsala ................................018-727 48 00
InfoPoint Fullerö ........................................018-32 73 87
InfoPoint Nortuna gård ............................070-793 09 71
InfoPoint Tempo Vattholma ........................018-31 20 04

BAdplATser
Björklingebadet, Långsjön
Lafssjön, skogssjö 4 km öster om Salsta
Skyttorp, Playa del Skyttorp i Fyrisån
Storvreta, Storvretabadet i Fyrisån
Gamla Uppsala, Storvadsbadet i Fyrisån
Örbyhus, Vendelbadet
Österbybruk, Simbadet i Stordammen

BoeNde/överNATTNiNg
Lammhagen Gästhem, Bräcksta,  
Kumlan 79, Vattholma .............................070 787 51 13
Nortuna Bed & Breakfast,  
Tensta 2, Vattholma .................................070 793 09 71
Skarbo Bed & Breakfast, 
Skarbo 206, Örbyhus...............................070-546 76 07
Jällsta herrgård... .....................................070-377 86 66

KoNsT
Mats Wilhelm, foto, Storvreta ..................070-329 53 04 
Råstaholm, keramik, Tensta ....................073-678 07 99

cAFé 
Ulva kvarn, Ulva 15, Uppsala ..................070-671 76 99
Café Villan, Fullerö, Uppsala .....................018-31 41 86
Kafé Sparrman, Nortuna, Tensta 2,  
Vattholma .................................................070-793 09 71
Ängslyckans Café, Ål 111, Örbyhus ........076-943 05 43

BesöKsFöreTAg
Naturjouren... ...........................................070-604 45 75
Ting & Kaka, Bäverns gränd 15, Uppsala..018-10 29 00

drivmedel
Din-X, Nävervägen 12, Björklinge
Qstar, Forsvallen, Skyttorp
Preem, Kilsgärdesvägen 15B, Storvreta

golF
Vattholma golfklubb, Salsta ........................018-350 340
Örbyhus golfklubb, Örbyhus .......................0295-610 22

gÅrdsBuTiKer
Bobrunna gård,  
Tensta Brunna 47, Vattholma ..................070-602 58 86
Handjord av Kullsand,  
Östantorpsvägen 2, Vattholma ................070-657 09 74
Seidis Hus, Rum & Konst - Hemmabageriet,  
Mantalsvägen 3E, Storvreta... ................. 070-231 30 11
Hånsta handelsträdg, 
Hånsta 115, Vattholma ............................076-780 81 81 
Lammhagen, 
Bräcksta Kumlan 79, Vattholma ..............070-787 51 13
Fullerö handel, Fullerö, Uppsala................018-32 73 87
Ulva kvarn, Ulva 15, Uppsala ..................073-723 71 34

HemBygdsFöreNiNgAr
Björklinge hembygdsförening ...........................070-679 10 80
Intresseföreningen Vattholma bruksgårdar .......070-167 91 19
Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsför. ...070-582 05 59 
Tensta hembygdsförening ................................073-707 88 52
Vattholma kultur- och hembygdsförening ...........018-32 71 18
Vendels hembygdsförening ..............................070 764 75 96

livsmedel
ICA Supermarket Solen Storvreta
Skogsvallsvägen ................................................018-60 31 22
COOP Konsum Storvreta, Ärentunav. 10 .........010 741 26 80
Tempo Vattholma, Malmvågsvägen 7 .................018-31 20 04
Hemköp Björklinge, Södra Långåsvägen 4 ........018-37 00 25
ICA Supermarket Örbyhus, Uppsalav. 5  .............0295-612 29
ICA Supermarket Brukskanonen Österbybruk, 
Dannemoravägen 3 .............................................0295-200 59
COOP Österbybruk, Dannemoravägen 1 .........010 741 26 30

FesT-/möTesloKAl
Bagarstugan Vattholma ....................................070 689 13 23
Jällsta herrgårds loge, Skyttorp ........................070-377 86 66
Nortuna, Rosenstiensalen & medeltidskällare,  
Tensta ...............................................................072-566 12 24
Viksta bygdegårdsför, Vikstaby ........................070-317 27 60  
Ängslyckans Café, Ål 111, Örbyhus .................076-943 05 43

muséer
Björklinge hembygdsmuseum ..........................070-679 10 80
Nortuna Ostindiska museum, Tensta ................070-793 09 71
Salsta slott, Vattholma ......................................070-679 57 96
Vendeltidsmuséet, Vendel ...................................0295-101 69
Viksta traktormuseum .......................................076-306 86 40

resTAurANger

Björklinge
Robinas Kiosk och Grill,  
Nävervägen 12 B .............................. 018-37 00 80

Storvreta
Pizzeria Restaurang Vreten,  
Hasselvägen 1A................................ 018-31 40 43
Restaurang Kreta, Skogsvallsv. 7 ...... 018-315 316

Fullerö
Restaurang Kocken och Kallskänkan,  
Fulleröbacke ..................................... 018-32 32 72

Ulva
Ulva krog, Ulva kvarn ....................... 018-32 20 62

Örbyhus 
Gullans Restaurang, Uppsalav. 3 A ... 0295-100 45
Upplands Pärlan, Mänstav. 1 ............. 0295-100 96
Restaurang Erik XIV,  
Örbyhus slott .................................. 072-527 51 75
Örbyhus Pizzeria,  
Tegelsmoravägen 2 ........................... 0295-255 24

Skyttorp
Skyttorps Pizzeria, Väg 290/Forsvallen  
Skyttorp ...........................................018-35 25 05

Vattholma
Vattholma Kök,  
Vattholma Företagsby ...................... 018-35 09 11

www.astraken.com www.astraken.com

MORGON MIDDAG 
KVÄLL

VÄLKOMMEN TILL  
TEMPO VATTHOLMA

Mån - Fre 10:00 - 19:30 
Lör 10:00 - 17:00 
Sön 11:00 - 17:00

Vi finns på Facebook



Åstråken upplevs bäst med cykel på de 
många småvägarna som går genom det 
centraluppländska kulturlandskapet, eller 
med kanot på Vendelån och Fyrisån. Andra 
alternativ är att vandra från Gamla Uppsala 
till Örbyhus på pilgrimsvis på Marialeden, 
eller mellan Vattholma tågstation och Skyt-
torps tågstation på Salstaleden uppe på 
natursköna Vattholmaåsen, läs mer om detta 
på vandringsleder på astraken.com.

Med Upptåget når du Storvreta, Vattholma, 
Skyttorp och Örbyhus och med UL-buss 
många hållplatser på landsbygden, läs mer 
på ul.se. Buss 823 exempelvis går mellan 
Uppsala och Österbybruk. 

Med bil via väg 290 mellan Uppsala och Öst-
erbybruk, via E4:an med avtag mot Storvreta, 
Björklinge/Vattholma eller Husby/Örbyhus, 
alternativt väg 600 från gamla Uppsala till 
Björklinge och vidare norrut till Viksta sten-
torg och Vendel på östra sidan av E4.

Alla besöksmål presenteras på astraken.com. Stort tack 
till våra annonsörer – besök dem gärna! Vi tackar också 
alla som bidragit med texter, bilder och hjälp till denna 
folder.

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, en ideell 
förening bildad 2015. Föreningen har till ändamål att 
verka för ökad turism inom föreningens geografiska 
verksamhetsområde. Föreningen ska uppfylla sitt 
ändamål genom samverkan mellan medlemmarna 
och externa aktörer och nätverk och därmed skapa 
förutsättningar för turism längs ådalarna Vendelån och 
Fyrisån mellan Gamla Uppsala i söder och Örbyhus och 
Österbybruk i norr.

Välkommen till Åstråken – värt en omväg!
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Turismförening

www.astraken.com
070 793 09 71

Är du, ditt företag eller din organisation aktiv 
inom turism- och besöksnäringen och vill verka 
för föreningens målsättning, är du välkommen att 
bli medlem.

För mer information om Åstråkens Turismförening 
och medlemskap kontakta föreningen:

Åstråkens Turismförening 
c/o Lindman, Nortuna, 743 93 Vattholma 
E-post: nortunagard(at)gmail.com  
Telefon: 070-793 09 71


