
Välkommen till 
bad- och naturparadiset

Knivsta

I Knivsta är det rofyllt, trivsamt och nära 
till allt. Perfekt för dig som uppskattar 
ett lugnare sammanhang. Ändå sjuder 
det av liv – både i tätorten och i byarna 
omkring. Gårdsbutiker, loppisar, kaféer, 
kulturupplevelser och restauranger gör 
Knivsta till ett guldkorn värt att upptäcka. 

Välkommen till oss!

För mer information kontakta:

Knivsta kommun, 741 75 Knivsta 
Besöksadress: Centralvägen 18 
Telefon: 018-34 70 00 
E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se
facebook.com/knivstakommun

knivsta.se/upplevknivsta
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Bo och äta
Det finns flera trevliga restauranger och 
kaféer runt om i Knivsta. Hitta ett ställe 
som passar just dina smaklökar! Vill du 
stanna över natten? Ta in på ett hotell 
eller hyr ett torp. Besök visitknivsta.se 
för tips.

Gårdar och slott

Runt om i Knivsta hittar du en rad slott och herrgårdar 
från 1600- och 1700-talen. Några av dem är öppna för 
allmänheten, med hotell och restaurang. 

Stationshuset i Knivsta är en K-märkt 
byggnad av en gammal stationstyp som 
kallades Habomodellen. Idag är huset en 
mötesplats för många knivstabor.

Noors slott, vackert beläget vid 
Säbysjön, är ett av Sveriges få bevarade 
karolinska träslott från 1600-talet. 

Särsta Wärdshus är en idyllisk liten 
gästgivaregård mitt i Knivsta tätort.

Krusenberg Herrgård är ett välbesökt 
utflyktsmål invid Mälarens strand.

– ett lugnare sammanhang

Walloxen Här kan du njuta av 
vacker natur, en lummig park 
och en sjudande verksamhet.



Njut av ett bad!

Knivsta kommun bjuder på flera platser för 
sköna sommardopp.

Särstabadet är knivstabornas mest älskade 
mötesplats. Du hittar det centralt i Knivsta 
tätort, i sjön Valloxen, på promenadavstånd från 
tågstationen. Här finns servering, bryggor,  
hopptorn, beachvolleyplan och grillplats.

Brunnbybadet ligger också i sjön Valloxen, 
några kilometer från Knivsta centrum längs med 
väg 77 mot Norrtälje. Här finns bryggor och 
handikappanpassad toalett.

Oxtorget och Djupviken är två badplatser i 
Mälaren, i naturreservatet Kungshamn-Morga. 
Ta bussen från Knivsta centrum, eller bilen – 
parkering finns längs väg 255.

Edabadet ligger vid Eda lägergård vid Norrsjön.  
Här finns badplats och båtbrygga med fina vatten 
för kanotpaddling.

Hälsohuset Alla sommardagar är inte soliga… 
I Hälsohuset hittar du vår fina simhall.  
knivsta.se/halsohuset

Se alla badplatser på knivsta.se/badplatser

Fyra fina tips i Knivsta du inte får missa!

Besök en lekpark Knivsta har Sveriges yngsta 
befolkning. Det betyder många fina och roliga 
lekparker! Se våra parker och välj din favorit:  
knivsta.se/lekparker

Njut av konst på CIK På Knivsta Centrum för idrott 
och kultur (CIK), kommunens största mötesplats,  
kan du bland annat se konstutställningar 
och ta en fika. Se vad som är på gång på 
centrumforidrottochkultur.knivsta.se

Upplev kulturminnen och historia Medeltida 
konungavalsplatsen Mora stenar, runstenen vid 
Alasjön och märken som minner om de berömda 
knivstaprofilerna konstnären Carl Milles och skalden 
Olof Thunman. För att vara en så ung kommun har 
Knivsta ovanligt gamla anor. knivsta.se/kulturminnen

Aktivt uteliv för hela familjen Skateramp, 
spontanidrottsplatser, elljusspår, utegym och 
fotbollsplaner. Knivsta erbjuder utomhusaktiviteter 
för alla åldrar. 

Se alla tips på knivsta.se/upplevknivsta

Närhet till naturen

Flera fina sjöar, naturreservat, ängar med rik flora 
och djupa skogar att gå vilse i. Upplev orörd natur 
och historiska landskap. 

Besök sjön Valloxen Valloxen 
är Knivstabornas speciella 
friluftsparadis. Den kransas av 
vackra herrgårdsmiljöer och 
bjuder på flera fina badplatser.  
Du kan också cykla runt sjön. 
knivsta.se/turistkarta 

Gå på fisketur Gös, abborre 
och gädda finns i våra 
fiskevatten. knivsta.se/fiske

Vandra vid Mälaren 
Naturreservatet Kungshamn-
Morga vid stranden av 
mälarviken Ekoln består av en 
blandning av betade hagmarker, 
strandängar och skogar. Här 
finns gott om uppmärkta 
strövstigar och ett par  
badvänliga sandstränder.  
knivsta.se/naturreservat

Duka upp till picknick bland 
korna i Gredelby hagar 
Knivstas gröna hjärta – Gredelby 
hagar och Trunsta träsk – är en 
välbesökt oas på gångavstånd 
från centrala Knivsta. Här kan 
du se fåglar i träsket, fika bland 
korna och njuta av historiska 
jordbruksmarker. Tips! Vandra 
gärna hit längs med Knivstaån. 
knivsta.se/naturreservat

Gå på kulturvandring  
I Husby-Långhundra kan du 
göra en historisk vandring 
mellan Hönsgärde, ett gravfält 
från järnåldern, Vallbyåsen med 
sina häftiga bautastenar och 
Broborg, en fornborg från tidig 
järnålder.  
knivsta.se/vandring

Se våra naturupplevelser och 
utomhusaktiviteter på  
knivsta.se/upplevknivsta 


