
Storstockholms gröna kilar är den stjärnformiga struktur av naturområden 
som sträcker sig från förorternas ytterkanter ända in till Stockholms centrala 
delar. De gröna kilarna ger Stockholmarna en fantastisk tillgång till natur på 
nära håll. Men denna grönska är ingen självklarhet. Exploateringstrycket i 
storstaden är stort och nyexploateringar naggar bit för bit de gröna kilarna i 
kanten. Därför arbetar vi för att skydda dem.

GRÖNA 
KILARNAS 
DAG   
Söndag 7 maj

Fågelskådningens dag 
vid Angarnssjöängen 
Angarngruppen är ”Din värd i fågelvärlden”. 
Fråga  de gula västarna som rör sig mellan 
Byksberget och Fågeltornet 09.00-12.00 om 
fåglar och sjöängen.  Värdar Karin Hendahl 
och Björn Nordling.
Arrangörer:  
Angarngruppen 
www.angarngruppen.se 
Se även: Stockholms Ornitologiska Förening  
www.stof.nu

Söndag 14 maj
Natur-och kulturvandring 
i södra Rösjökilen
Vi tittar på fornlämningar, gamla gränsrösen, 
ängar och vattendrag i Rösjökilen. Vi får också 
tillfälle att se hur naturen utvecklas kring den 
nya, nedgrävda kraftledningen. Vi går ca 7km. 
Medtag matsäck. Kläder efter väder.       
   Samling kl.10.00 vid buss 607 hållplats Sätra 
prästgård.  Bussen går 09.38 från Sollentuna 
C mot Danderyds sjukhus (obs. kontrollera då 
tiderna kan ha ändrats sedan detta tryckts). 
Ca 4 timmar. Återfärd med buss 527 från 
Smedstorp.  
   Det är möjligt att bara gå halva sträckan och 
ta buss från Rösjön mot Sollentuna C.  
Guide är Herbert Henkel tfn 08-754 18 19 
Arrangörer:  
Naturskyddsföreningen  
i Sollentuna, Danderyd och Täby
sollentuna.naturskyddsforeningen.se
danderyd. naturskyddsföreninge.se 
taby.naturskyddsforeningen.se

Söndag 21 maj
 

Utflykt till  
Tärnanområdet
Vi gör en utflykt till Tärnanområdet som 
ingår i Angarnkilen. Vi besöker den fina 
hagmarken vid Tärnholm och urskogsreser-
vatet i Bromseby med 300-åriga tallar.    
  Samling på infartsparkeringen vid Brottby 
allé / Sjöbergsvägen kl 9.00.  Föranmälan 
till Vallentuna@naturskyddsforeningen.se. 
Ange om ni har tillgång till bil. 
Arrangörer:  
Vallentuna Naturskyddsförening
vallentuna.naturskyddsforeningen.se

Walkingtur/ pass runt 
vackra sjön Fysingen i 
Upplands Väsby 
Vi träffas vid Hammarbykyrkas parkering  
kl 13.00 och kommer att senast var tillbaka 
kl 15.30. Ha varma mjuka kläder och sköna 
skor. Passet innehåller meditation, shang 
ming rörelser, lätt funktionell träning och 
gång i ett tempo där vi kan och orkar sam-
tala. Kostnadsfritt men boka plats på sms, 
070-755 5436.
Arrangörer:  
Future Health Sweden
www.futurehealthsweden.se

Hagadagen
Hagadagen och Gröna kilarnas dag samman-
faller i år. I Hagaparken kring Koppartälten 
kommer det hända massor av spännande 
aktiviteter kl 12-16.  
Kultur: Kultur: Gustav III i ord och toner.  
Richard Forsgren läser Gustav III:s brev och 
Krauskvartetten spelar musik från hans tid. 
Guidningar i östra och västra parken.  
Musik: Nykelharpor och jazz
Barn: Drakflygning och bygga drake, smin-
kas som på hovet på 1700-talet, scouthack, 
Bee Urban kommer att visa bin och det finns 
möjlighet att prova dräkt som biodlare an-
vänder och puffa med rökpuff.
Natur: Cykelguidning längs Igelbäcken med 
Richard Murray samt information vid Kop-
partälten om de Gröna kilarna och samver-
kansarbetet som pågått i över 10 år.
Arrangörer:  
Haga Brunnsvikens vänner
haga-brunnsviken.org 


