
MTB-spåret (mountainbikespåret) går främst i ytter-
kanten av Hackstaskogen och spåret går att ansluta till 
från flera gång- och cykelvägar. Så ta stigen och njut av 
härliga svängar, upp- och nerförsbackar och hopp.
Hela spåret är 3,8 km långt och anslutningen från 
Österåkers sportcentrum till rundslingan är 0,4 km.

Det finns utmaningar längs vägen 
och dessa platser är markerade med 
ledsymbolen samt pilar och text som 
hänvisar till lätt eller svårt alternativ.

Det är många i området. När du 
får möte så bör du minska hastig-
heten, förvarna och gör andra upp-
märksammade på att du närmar dig. 

Välkommen till mountainbikespåret

Gör en felanmälan via österåker.se/felanmälan 
eller direkt på plats via appen: 
Felanmälan Österåkers kommun. 

MTB-SPÅR

LÄTT

SVÅR

Du kommer att passera cykelvägar och motionsspår. 
Vid dessa passager är det viktigt att du är uppmärksam 
och saktar ner farten så att ni kan mötas på ett 
tryggt sätt. Du kommer även passera i närheten av 
frisbeegolfens område. Var varsam om du märker att 
en spelare står redo att kasta.

Undvik att cykla i spåret när det är som blötast 
eftersom banan kan bli förstörd. Allra känsligast är 
naturen under våren.

Kommunen underhåller MTB-spåret och ser över det 
varje år. Om du ser något som behöver åtgärdas eller 
stöter på hinder, som till exempel ett nedfallet träd, är 
det bra om du anmäler det så fort som möjligt.

MTB-spår 3,8 km

Motionsspår 5 km

Elljusspår 2,5 km

Elljusspår 1,3 km 

Elljusspår 850 m

Gångstig 

Cykelväg

Information

Parkering

Grillhus

Vindskydd

Vilobänk

Grillplats

Bord och bänk

Frisbeegolf (start)

Utegym

Utsikt

MTB-information

Klättring

Cykeltvätt

Här är du
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Österåkers 
friidrottsarena

Österåkers 
sportcentrum

Skate- 
park

Österåkers kommun 
trafik@osteraker.se
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