Tillgänglighet i Gysinges naturreservat, Sandvikens kommun
Parkeringsplats
Öppen parkeringsyta med möjlighet till flera parkeringar.
•
Parkering ca 30m från stigslinga och ca 50m till fikaplats med bord.
•
Omarkerad parkeringsyta med god möjlighet för ur- och istigning på sidan.
•
Underlag består av singel (fint grusmaterial) och gräs.

Infarten til Granön.

Parkeringen är lättillgänglig med hårt underlag.

Skyltar och information
•
Entréskyltar och platsinformation placerade nära parkering på en höjd mellan 150-190 cm.
•
Översiktskarta finns på skylten.
•
Längs med stigen på Granön finns flera informationsskyltar om öns träd. Skyltarna är
placerade mellan 50-70cm höjd och ibland en bit från stigen.
•
Storlek på text knappt läsbart på 1 meter.
•
Skyltställena är vinklade.

Entréskylt med översiktskarta.

Informationsskyltar om områdets träd finns längs
stigen.

Naturstig på Granön
Stigslingan följer längs vattnet och är ca 900m lång och har en varierande bredd mellan 90180cm. Stigen ut till rastplatsen vid eken är ca 400m.
Om du följer stigen motsols är den fram till första bron 180 cm bred.
Underlaget är jämnt och har hårdgjord yta med stenmjöl.
Efter bron smalnar stigen till 90 cm och det finns inslag av rötter längs stigen.

Bord vid rastplats vid vattnet..

Vändyta 250 cm vid kortsidan

Vilplatser längs stigen
•
Två stycken vilplatser finns längs stigen. Vilplatserna består av enkla bänkar.
•
Sitthöjd 39cm och bredden på bänkarna är ca 23cm. De saknar ryggstöd.
Stig fram till bron 180 cm bred.

Stig efter bron 90 cm bred och ojämnare underlag.

Bord och bänkar
I närheten av parkeringen finns totalt fyra bord.
•
Borden är 70 cm höga med 61 cm fritt utrymme under bordsskivan. Bordet har en 		
utskjutande kortsida på ca 45 cm. Bord och bänkar sammanbyggda.
•
Bordet vid första rastplatsen vid vattnet har en utskjutande kortsida på ca 60 cm. 		
Vändytan vid gaveln på ena sidan är 250 cm.
•
Gräsmatta på ytan kring borden .
•
Sitthöjd 43 cm.

Bord ca 50 m från parkering på gräsmatta.

Närbild av bord nära parkering.

Broar
Två korta broar finns längs stigen.
•
Den sydliga bron har tvärställda brädor.
•
Bron har bredden 130 cm i innermått och 9 cm högt avåkningsskydd.
•
Räcken finns på båda sidor på 103 cm och 59 cm höjd.
•
Glipor mellan tvärgående brädor är ca 1cm.

Den norra bron:
•
Bron har tvärställda plank.
•
Den har bredden 170cm i innermått och 10cm avåkningsskydd.
•
Räcken finns på halva bron på båda sidor på 95 cm och 50cm höjd.
•
Skarv mellan mark och plank är mellan 2-7cm höjd.
•
Glipor mellan tvärgående brädor är ca 1cm.
•
Lutning ca 7% på del av bron.

Den norra bron.

Lutning ca 7% på del av bron.

