
Långvandring  
i Bogesundskilen
Vi gör en långvandring (ca 8 km) genom ädellövsko-
gar, hällmarker och kulturlandskap, med guidning 
av Jan Holmbäck. Målet är ekhagarna vid Lökholm-
sudd med sin rika vårflora.
   Samling vid busshållplats ”Nibble” (buss 670 från 
Söderhamnsplan i Vaholm kl. 10.40 eller från Tek-
niska högskolan i Stockholm kl. 10.20). Kontakt: Jan 
Holmbäck, 070-719 22 00.

Vaxholms Naturskyddsförening m fl

De gröna kilarnas dag, med 
fokus på svaga länkar
Hänger Danderyds natur ihop så att djur och växter 
kan röra och sprida sig på ett naturligt sätt? Vi 
inleder med en vandring  och avslutar med fika och 
samtal, lokala politiker är inbjudna.  
   Samling kl. 10.00 vid Enebyängens handelsplats 
utanför IKEA och avslutning vid sjöscouternas stuga 
Enebybergsvägen 1. Ca 2 tim. Kontakt: Eivor Niklas-
son, 0708-86 22 20.

Naturskyddsföreningen i Danderyd
 

Ekopassager – guidad tur
Grönskan i storstockholms gröna kilar är ingen 
självklarhet. Innevånarna i länet bjuds därför in att 
under Gröna Kilarnas Dag uppleva och manifestera 
den natur som är så viktig att bevara och utveckla 
på ett hållbart sätt. Järvakilen skall som idé vara vår 
gröna länk från nordväst om Sigtuna in till Djurgår-
den. Följ med på en guidad tur av ekopassager på 
nya motorvägen Rotebro-Stäket. Vi ser dagsläget 
med arbetena och hur det kommer att bli. Var 
ligger Sollentuna Häradsallmänning och Go-Kart-
banan? Syftet med Sollentuna Häradsallmänning är 
i första hand kommersiellt skogsbruk. Där blir det 
i långa tider stora ytor där allmänheten i praktiken 
inte är välkommen. TID: 9.00 - ca 11.30. 

VAR: Från Sollentuna: Samling kl 9.00 norr om 
Turebergshuset. Vi fyller privata bilar för färd mel-
lan hållpunkterna.  Från Järfälla: Samling kl 9.00 vid 
Kallhälls station. Vi fyller privata bilar och möter upp 
följet från Sollentuna.
   ANMÄLAN: Anmälan med mobilnummer  
senast 10 maj till torbjorn.schmidt@gmail.com
Kontakt för transport från Sollentuna: Torbjörn 
Schmidt, SMS 0735-26 69 45. Kontakt för transport 
från Järfälla: Karin Hanze, SMS 0705-72 08 40.

Naturskyddsföreningarna i Järfälla och Sollentuna

Blommorna på Ängsholmen  
vid Kyrkfjärden Rydboholm
Vi ser ett fyrtiotal gamla, döende eller döda ekar 
och på öppnare partier rik vårflora med bl.a. kattfot, 
gullviva och Adam och Eva. Tag med fika. Ca 4 tim.
   Vi samlas kl. 10.00 vid Östra Ryds kyrka (P bakom 
kyrkan) och promenerar ca 700 m till Ängsholmen.
Samarr. med Vuxenskolan och Åkersberga Trädgårds-
sällskap. Kontakt: Åke Strid, 070 663 05 89.

Naturskyddsföreningen i Österåker

Stegsholm på Gålö
En vandring i ett av länets största hagmarksområden 
tillsammans med Anna Petri. Här möts vi av grov-
stammiga ekar, betande kor, en mångfald av blom-
mor samt en historia med bland annat rysshärjning-
ar, jordbruksskola och Prins Carls uppfostringsanstalt 
för fattiga barn. 
  Samling kl 10.00 vid parkeringen till Stegsholms 
naturreservat (buss från Västerhaninge station kl. 
09.40). Ca 5 km, 4 timmar. Ingen avgift. Ta med 
matsäck/fika. Vandringarna genomförs i alla väder - 
ingen föranmälan behövs!  
Läs mer: www.utinaturen.nu

Storstockholms naturguider

Vandring Sörmlandsleden 
Låglandsvandring 19-20 maj på Sörmlandsleden, 
Björkhagen-Tyresta, 26 km. Upptäck Stockholms 
närliggande vandringsleder med Tyresta national-
park som mål. Övernattning i tält med möjlighet till 
bad. Senaste datum för anmälan: 6 maj. 

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 själv-
klarhet. 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 20 maj
Samling: T-bana Björkhagen, kl. 9.00. För vem? Alla. 
Avgift: 20 kr medlem i STF, 40 kr för icke medlem. 
Max antal deltagare: 15. För mer information och 
anmälan: Ola Norén, ola_noren@hotmail.com

Svenska Turistföreningen
 

Visning Svindersvik 
- Blomstervandring
Ett sommarnöje i rokoko från 1700-talet som är 
ett av våra äldsta bevarade sommarnöjen. Senaste 
datum för anmälan: 18 maj. 
   Samling: Ingången, kl. 13.00. Plats: Svindersvik. 
För vem? Alla Avgift: 100 kr medlem i STF, 150 kr 
för icke medlem. För mer information och anmälan: 
Caroline Dickson, stfstockholm@stfturist.se.

Svenska Turistföreningen


