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Hyra boende i Florarnas naturreservat



Risön
Risön är en gård som ligger i Florarnas 
naturreservat. Från 1600-talet och framåt 
bedrevs det under århundraden lantbruk, 
skogsbruk och djurhållning här. Man tror 
att gården från början bestod av en familj 
men kom senare att bli två familjer och 
två gårdar. I slutet av 1800-talet bodde 
ett femtontal personer i Risön, inklusive 
drängar och pigor. Numera ger gården en 
spännande inblick i hur en bondgård såg 
ut vid 1800-talets mitt, med brygghus/
bagarstuga, stall, loge, fähus, källarbodar 
och ängslador. Idag ägs gården av staten 
och förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Risön kan hyras som lägergård mellan  
1 maj och 31 oktober. Gården har plats för 
upp till 30 övernattande fördelat på tre 
olika stugor/sovsalar. Det finns även ett 
öppet sovloft utan sängar på övervåningen 
i huvudbyggnaden med plats för fler 
övernattande (dock max 15 pers. pga. 
brandbestämmelser). Det finns kök för 
självhushåll med utrustning för upp till 
cirka 35 personer, varmt och kallt vatten, 
duschar och WC. Logen har belysning och 
stora öppna ytor invändigt som kan nyttjas 
vid dåligt väder. Ute finns grillplats med ved 
och möjligheter för att tälta. 

Pris per dygn (föreningar och skolor) 900 
kronor inklusive moms. Pris per dygn 
(privatpersoner) 1800 kronor inklusive 
moms.



Västergärde
är ett torp som tidigare tillhörde gården 
Risön. Det ligger för sig själv 500 meter 
väster om gården. I Västergärde finns 
kök för självhushåll med bäddsoffa 
(2 bäddar) och ett rum med 4 bäddar 
samt toalett och dusch. I ”Källarboden” 
(separat sovstuga) finns 4 bäddar. 

Torpet är öppet för uthyrning året 
om. Pris per dygn (föreningar och 
skolor) 300 kronor inklusive moms. Pris 
per dygn (privatpersoner) 600 kronor 
inklusive moms.

–Vill du hyra eller
veta mer om Risön
eller Västergärde?

Kontakta Marie Ullerstedt på tel 
010-22 33 362 eller gå in på 

www.lansstyrelsen.se/uppsala/
lagergard

Välkommen att besöka Florarna! 

Kom och njut av Florarnas vidsträckta myrar, gamla ”John Bauerskogar”, 
slingrande åar och små sjöar. Ett besök i Florarna bjuder på fina 
naturupplevelser året runt. Här kan du höra ugglor ropa, se orrar dansa, 
hjortron glimma och orkidéer blomma. Det finns flera markerade stigar och 
spångade leder där du kan gå på en avkopplande vandring eller åka skidor 
på vintern. (Du kan läsa mer i vår folder om naturreservatet Florarna).
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Reservatet ligger mellan Österbybruk och Skärplinge. Med bil till Risön: Följ väg 735 från Lövstabruk 
och väg 76 i norr eller Örbyhus och väg 292 i söder. Vid Ingstarbo tag av söderut. Följ skyltning mot 

Florarna-Risön. Med bil till Stormon: Från Österbybruk, väg 718 mot Films k:a. Vid kyrkan tag vänster. 
Följ skyltning mot Florarna-Stomon. Ingen busskommunikation.


