
Upptäck Länna



Välkommen till Länna
Vi hoppas att informationen i det här häftet är intressant för dig som är 
nyinflyttad i Länna, för dig som besöker vår by och i bästa fall även för 
dig som har bott här länge!

Länna en gammal bruksort som ligger naturskönt placerad mellan Lötsjön 
och Långsjön i Roslagens västra utkanter, längs väg 282. Byn med sina ca 
400 hushåll är liten men har mycket att erbjuda.  

Naturupplevelser
Skogarna och sjöarna runt Länna inbjuder till friluftsliv, vandringar, bad, 
svamp- och bärplockning. Vintertid kan man åka skridskor och skidor på 
sjöarna och i närbelägna Fjällnora friluftsområde.

I skogarna runt Länna finns mycket att upptäcka, och har man tur kan 
man stöta på både älg, rådjur, vildsvin och lodjur. Vill man vandra går 
Upplandsleden österut genom Länna till Almunge (ca 10 km) och västerut 
från Länna längs Lötsjöns södra strand till Fjällnora (ca 6,5 km). Följ orange 
markeringar.

Utöver Upplandsleden finns det många stigar i skogarna kring Länna som 
lämpar sig både för promenader och mountainbike, bl.a Ältsjöstigen, som 
är en 2,4 km lång vandringstig runt den lilla Ältsjön norr om Löt. På västra 
sidan av sjön finns en eldstad uppe på en bergsknalle med utsikt över sjön. 
Ältsjöstigen sköts om av Upplandsstiftelsen i samarbete med Holmen Skog 
och Länna Byalag. 

Tjäderleksmossens naturreservat ligger ett par kilometer öster om Länna, 
och nås antingen via avtagsvägen mot Kvarnmyra eller innan Trångdal. 
Tidigare försörjde man masugnarna på Länna bruk med kol från mossen. 
Det finns parkering och flera olika markerade stigar samt en liten rast- och 
övernattningsstuga vid Skärsjön.

Norr om Långsjöns nordligaste spets finns ett nyinrättat naturreservat, Älv-
gärde naturreservat.

Är du intresserad av klättring finns det ett fint boulderingområde på östra 
sidan om Marmavägen några kilometer ner längs vägen. Platsen är mar-
kerad med en skylt. 

Fågeltorn finns vid Jönsbolsjön och vid Funbosjön.



Föreningar i Länna
Almunge-Länna Tennisklubb – Sköter och administrerar två utomhus-
tennisbanor strax öster om Macken. Se deras Facebook-grupp.

Friluftsfrämjandet – Lokalavdelningen Almunge-Länna arrangerar lokala 
aktiviteter och kurser för barn och unga,  t.ex. Skogsmulle, Strövare och 
Frilufsare. Se www.friluftsframjandet.se

Länna Byalag – En ideell förening som jobbar för att skapa en ännu triv-
sammare by. Föreningen driver den gamla festplatsen Kopphagen och 
har en hemsida (www.lannabyalag.se) med information om byn, bruket 
och föreningen, samt en Facebook-grupp (”Det händer i Länna”). Denna 
broschyr är framtagen av Länna Byalag. 

Länna Fiskevårdsförening – Boende i Länna och Almunge kan bli medlem-
mar i föreningen. Medlemsskap ger fiskerättigheter i Lötsjön och Långsjön. 
Se www.lannafiske.se 

Länna IF – En anrik och mycket aktiv orienteringsklubb som erbjuder  
kurser för både unga och gamla och arrangerar många tävlingar. Se 
www.idrottonline.se/LannaIF-Orientering/

Länna skolas Trivselförening – Föräldraförening vid Länna Skola som ord-
nar arrangemang för skolbarnen, samlar in pengar och stöttar lärarna och 
skolverksamheten. Har en Facebook-grupp.

Näringsliv och restauranger 
Länna Macken – Utöver drivmedel erbjuder Macken i Länna ett litet men 
förvånansvärt heltäckande utbud av livsmedel och andra dagligvaror. 
Därtill är Macken DHL- och apoteksombud och har uthyrning av släpvag-
nar i olika storlekar. Läs mer på www.lannamacken.se

Länna Bruk Dryckeshandel – Ett urbant vineri i brukets gamla lokaler.  
Läs mer på www.lannadryckeshandel.se

Länna Gård – Festlokal för bröllop och andra stora fester. Läs mer på  
www.lännagard.se

Anong Thai Take Away – Food truck vid Länna Macken med thaimat och 
sushi. Se meny på www.lannamacken.se

Restaurang Länna Bruk – Restaurang i det gamla bruket som vanligtvis har 
öppet fre-sön. Kan servera upp till 100 personer och har stor utomhusgrill. 
Se www.lannabruk.com

I Funbo repektive Almunge finns ytterligare två restuaranger, Stiernhielms 
på landet Krog & Livs och August Krog. 
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1. Ältsjöstigen
2. Borgardalsbadet 
3. Kopphagen 
4. Lennakattens station
5. Länna bruk & restaurang

6. Länna förskola
7. Länna skola
8. Orienteringsklubben
9. Länna Macken
10. Tennisbanorna

11. Länna Gård
12. Tjäderleksmossen
13. Boulderingklippor
14. Holmen Skog

Upplandsleden

Marmarundan



Kommunal service 
Biblioteksbussen – Stannar i bussfickan mittemot förskolan två gånger per 
månad. För tider, se www.bibliotekuppsala.se

Borgardalsbadet (”Borgis”) – En kommunal badplats på södra sidan av 
Lötsjön med stora gräsytor, små charmiga klipphällar, bryggor och popu-
lära hoppklippor. Här finns också volleybollplan och grillplatser. Badplat-
sen är skyltad från väg 282 mot Kinsta. 

Fjällnora friluftsområde – Ett friluftsområde väster om Länna som erbjuder 
badstrand, café, djur i hagar, lekplats, volleybollplan, uthyrning av kanot-
er och trampbåtar, bastuflotte, m.m. Camping och stuguthyrning. Det 
finns även en höghöjdsbana på området. Vintertid plogas skridskobanor 
på isen och skidspår i skogarna. Långfärdsskridskor finns att hyra. 

Servicepunkten – Servicepunkterna i Uppsala är ett led i kommunens 
satsning på att förbättra servicen på landsbygden och förverkliga  
Uppsala kommuns landsbygdsprogram. Under första halvåret 2021  
kommer Servicepunkt Länna att invigas på Macken med bl.a. fikabord 
och kommuninformation. 

Skolor – I Länna finns förskola och lågstadieskola (f-klass till trean). Mellan-
stadie- och högstadieskola finns i Almunge.

Vårdcentral – En nybyggd vårdcentral för Länna, Almunge och Knutby 
ligger bredvid skolan i Almunge. 

Återvinning – Bakom COOP Nära i Almunge finns både Återvinningsstation 
och Återvinningscentral, den senare har öppet ett par kvällar i veckan 
och på lördagar. Återvinningsstation finns även vid ICA Krysset i Almunge, 
samt vid Funbo plantskola. 

Mer service och bra att veta från A-Ö
Båtplats – I Lötsjöns östra spets finns en  
liten hamn med båtuppläggningsplat-
ser. Länna fiskevårdsförening ansvarar 
för båtplaserna. 

Golf – Grönlunds golfklubb med sin 
18-hålsbana ligger bara 8 km från Länna 
och erbjuder boende och mat. Vintertid 
finns simulator för inomhusspel. 

Gäster som vill övernatta kan campa el-
ler hyra stuga i Fjällnora, bo på August 
värdshus eller golfbanan i Almunge. Kol-
la även in Airbnb som erbjuder boenden 
av olika storlekar i Länna med omnejd. 

Hagby gård – Ekologisk gårdsbutik i när-
heten  av Almunge. 

Holmen Skog Uppland – Lokalt kontor för skogsbolaget Holmen som äger 
mycket av (skogs)marken i och omkring Länna. Kontoret är inhyst i en gul 
träbyggnad på Bruksgatan.

Höghöjdsbanan i Fjällnora – GO Adventure AB erbjuder upplevelser, 
team building och aktiviteter i Uppsala med omnejd. Deras höghöjdsbana 
i Fjällnora finns på två olika höjder för den äventyrslystne.

Idrott – I Länna finns tennisklubb och orienteringsklubb. I Almunge finns 
Almunge IK (fotboll, innebandy) liksom fotbollsplan, idrottshall och simhall.



Kopphagen – Lännas stolthet och 
sociala nav. Den gamla festplatsen 
vid Lötsjöns östra strand som drivs av 
Länna Byalag med dansbana under 
tak. Här anordnas årligt midsommar-
firande, julmarknad, skolavslutning 
och dansevenemang liksom privata 
arrangemang. Kan hyras för fest. Se 
www.lannabyalag.se

Lennakatten – Museijärnväg som sträcker sig från Uppsala via Länna ända 
till Faringe och som sommartid trafikeras med gamla koleldade lok och 
vagnar liksom av rälsbussar. Det finns station för påstigande både i Länna 
nära bruket och i Lännalöt. (OBS! Semaforen måste användas för påstig-
ning vid perrongen i Löt.) Sommarcaféer finns både i Marielund, i Almunge 
och i Faringe.

Lekplats – En enkel kommunal lekplats finns vid Lärkträdsvägen, ovanför 
Macken. En liten lekplats finns även i Bibacken.

Lokaler att hyra – Finns vid Länna Gård (www.lännagard.se), Kopphagen 
(skriv till info@lannabyalag.se) och Kinnsta skola (www.ulsbygden.se). 

Lokalsvepet – En informationstidning som delas ut gratis till alla hushåll 
längs med väg 282.  

Marmarundan – En populär 8 km runda längs grusvägar för promenad, 
cykling eller löpning. Slingan går från Tennisbanorna via Marma och Norr-
sjön tillbaka till Länna Bruksgata och Holmens kontor. 

Skott men inte jaktsäsong? – Då är det antagligen Almunge Jaktskytte-
klubbs medlemmar som tränar på Kvarnmyra skjutbana öster om Länna. 
Se www.almungejsk.se

Simhall – Vid Almunge skola finns en simhall där det organiseras simskola 
för barn och ungdomar. Simhallen kan även hyras privat.

Thun’s – Lågprisvaruhus i Faringe, som även är slutstation för Lennakatten. 

Växter – I Funbo ligger en välsorterad plantskola där du kan hitta det mes-
ta du behöver till trädgården. 

Öppen förskola och familjeverksamhet – Almunge kyrka och Funbo kyrka 
anordnar olika verksamheter för barn och familjer, bl.a. Kyrkis och Öppen 
förskola. Läs mer på www.svenskakyrkan.se



Årliga evenemang
En KulTur – Kulturevenemang längs väg 282. Se www.282an.se

Julmarknad i Kopphagen – Andra helgen i advent brukar Länna Byalag 
anordna en mysig julmarknad under tak på dansbanan i Kopphagen. Se 
www.lannabyalag.se

Kvällsåkning i Fjällnora – Fjällnoras mysigaste vintertradition! Hundratals 
facklor guidar skridskoåkarna på plogade isar i solnedgång på sjön Tre-
hörningen. 

Lötsjön runt – Trevlig löpartävling på 8 km som arrange ras av Länna IF och 
går runt Lötsjön.

Midsommarfirande i Kopphagen – På midsommarafton brukar Länna  
Byalag anordna ett traditionellt midsommarfirande. 

Simskola vid Borgardalsbadet – Arrangeras av Marielunds Simsällskap un-
der juni-juli. Se www.idrottonline.se/MarielundsSS-Simidrott/

6 sjöar – Löparlopp med start vid Fjällnora. Marathon, halvmaraton, 10,8 
km eller 5,5 km. Äger vanligen rum i augusti, se www.6sjoar.se

Swingkattens dansevenemang – Sista helgen i augusti brukar dansklub-
ben Swingkatten hyra Kopphagens dansbana och arrangera tidsenlig 
Swing-dans till levande orkester. Se www.swingkatten.org

Ulsfredsfestivalen – ”En musikfest som får bygden att gunga”. Arrang-
eras vanligen i månadsskiftet juni/juli vid Kinnsta skola. Läs mer på  
www.ulsbygden.se

Denna broschyr är framtagen av Länna Byalag med stöd av Uppsala 
kommun och Europeiska Jordbruksfonden via Tillväxtverket. Ett stort 
tack till Michael Jansson och Nemo Kullberg (omslagsbild på Lennakatten) för 
hjälp med bilder.
Som medlem i byalaget bidrar du med stöd till Kopphagen och annan by
gemensam verksamhet. Kostnaden är 50 kr för enskild medlem eller 100 kr för 
familj. På www.lannabyalag.se kan du läsa mer om föreningens verksamhet.
Bli medlem! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma och ju roligare blir det! 
Sätt in beloppet på bankgiro 54081120 och ange ditt namn. Meddela också din 
epost adress till info@lannabyalag.se för att få epostutskick från föreningen.
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