
Gröna kilarnas dag  -  Söndag 24 maj 2015 

 

 
 

Vandring på Gröna Kilarnas Dag 
Medan större delen av Bogesundslandet håller på att bli naturreservat, och därigenom får ett 

starkare skydd, finns det delar som gradvis har fått sämre skydd och framöver riskerar att 

exploateras. Vi passar på att utforska dessa delar innan det är för sent. Långvandring (ca 8 km) 

genom ädellövskogar, hällmarker och kulturlandskap på norra Bogesundslandet, med guidning av Jan 

Holmbäck. Samling vid Ladvik kl 10.30. Ca 4 timmar. Information: Jan Holmbäck 070-719 22 00.  

Ta sig dit: Ta buss 670 från Söderhamnsplan i Vaxholm kl 10.15. Eller ta buss 670 från Danderyds 

sjukhus mot Vaxholm 10.01. Alternativt ta bil till Kulla vägskäl och ta buss 670 därifrån. 

 

Naturskyddsföreningarna i Vaxholm, Täby, Österåker och Väsby 

 

Småkryp och andra vårtecken / Natursnokarna 
Vi samlas kl 11 vid Naturens rum, Alby friluftsgård. Vi letar småkryp vid Kolardammarna och håvar 

smådjur i vattenbrynet. Ca 2 timmar. Ta med eget fika. Det är liten bit att gå så har du små barn med 

– kom direkt till Kolardammarna! Jonas Hedlund, lärare Tyresö Naturskola, är med oss! 

Tyresö Naturskyddsförening 

 

Gålös blommande eklandskap 

Vandra med naturguide Martina Kiibus i ett av länets största hagmarksområden. Östersjönära bland 

betande kor, grovstammig ek, en mångfald av blommor och en historia med bland annat 

rysshärjningar, jordbruksskola och Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn. Samling kl 10.00 

vid parkeringen vid busshpl Stegsholm, (buss 845 från Västerhaninge station kl 9.43). Ca 5 km, 4 

timmar, Ingen avgift 

Storstockholms Naturguider 



 

Välkommen till Sinnenas Promenad! 

En halvdagsövning, med en kort teoretisk genomgång, där du sedan får prova på att med alla dina 

sinnen uppleva en mindfulness retreat i naturen och utvärdera din förmåga att vara medvetet 

närvarande här och nu. I händelse av störtregn kommer vi att vara inomhus. När vi kommer tillbaka 

in igen ingår fika med hembakat bröd.  

   Tid & Plats: Kl 14-17. Eggeby gård på det vackra Järvafältet. Ledare: Bengt Rundquist, diplomerad 

mindfulnessinstruktör. Max 12 deltagare. Pris: 60 kr. Anmälan: senast den 20 maj till 0708-39 07 

01eller e-post bengt@friluftsliv.nu 

Friluftsfrämjandet Norra Järva (www.friluftsliv.nu) 

 

Den nya 400 kV kraftledningen genom Rösjökilen 
Vi tittar på hur marken har återställts efter kabelläggningen. Övergången mellan markkabel och 

luftledning. Start kl 10 vid slutet av Eneby skogsväg. Vi går med vår guide till några platser längs 

ledningen. Ta med matsäck för lunchpaus inför promenaden på ca 2.5 km. Ca 4 tim.  Buss 607 kl 

09.08 från Sollentuna C eller kl 09.34 från Danderyds sjukhus till hållplats Sjöbergs Centrum. Gå 

norrut ca 50 m till Lomvägen som följs 300 m till mindre väg nedför sluttningen, följs 300 m norrut. 

Med bil angörs platsen via Enebyberg i Danderyd. 

Naturskyddsföreningen i Sollentuna 

 

 

 

http://www.friluftsliv.nu/

