
Vi besöker en vildvuxen  
engelsk park 
I Rydboholms engelska park sjunger näktergalen 
ikapp med svarthätta och lövsångare. Här finns 
bokskogar, alkärr och hemliga sällskapsrum. Vandra 
i sällskap med Anna Petri i kungars fotspår från 
Östra Ryds medeltida kyrka, längs med Kyrkviken, 
förbi Rydboholms slott, ut till själva parken som sju-
der av naturliv men också rymmer en trave exotiska 
lämningar från gången tid. 
   SAMLING kl. 11.15 vid busshållplats Östra Ryds 
kyrka. Buss 683 från Åkersberga station till Kulla 
vägskäl. Byt till buss 670 mot Stockholm. Eller ta 
Roslagsbanan till Rydbo station och promenera  
(eller ta buss 615) till Östra Ryds kyrka. (Från Stock-
holm: buss 670 från Tekniska högskolan kl. 10.50). 
Ca 7 km, 3,5 timmar. Ingen avgift. 
Samarr. Storstockholms naturguider samt Täby, 
Vaxholm och Österåkers Naturskyddsföreningar

 
Vandra vildmarksstigen  
Vandring längs Vildmarksstigen i Törnskogen på 
Gröna Kilarnas dag. Vi lär känna Törnskogens 
varierande landskap – med tallhällmarker, gam-
melgranskog, mossar, bäckar och Norrvikens östra 
strand där bävern trivs. Medtag matsäck. Vandring-
en avslutas med fika på Vaxmora torp runt kl. 15. 
Guide är Herbert Henkel.
   SAMLING kl. 10 vid Båtsmansvägens slut. Buss 
527 från Sollentuna C kl. 09.34 till hållplats Gus-
tavsbergsleden. Gå norrut på Båtmansvägen.  
   ANMÄLAN: Ingen föranmälan. Kostnadsfritt!
Naturskyddsföreningen i Sollentuna
 

Utflykt Kristinebergsskogen
Den 22 maj har FN utlyst till internationella biolo-
giska mångfaldens dag för att öka medvetenheten 
om vikten av biologisk mångfald. Vi tjuvstartar och 
går ut redan den 19 maj och studerar den biolo-
giska mångfalden i Kristinebergsskogen. Skogen 
ligger öster om Arningeleden och hyser flera olika 
naturtyper. Mellan hällmarkerna växer blandskog 
och här finns också flera våtmarker. 
   SAMLING kl. 11.00 vid tunneln under Arninge-
leden som ligger bredvid Bällstabergssledens utfart 
på Arningeleden.
Vallentuna Naturskyddsförening

Vandring i Rinkebyskogen
Följ med på en vandring Rinkebyskogen, Dande-
ryds nya naturreservat, och lär mer om värdet av 
tätortsnära natur. Vilka planer finns för Rinkeby-
skogen, vårt nya naturreservat? Vi vandrar med Jan 
Bergsten, Danderyds kommunekolog, längs gamla 
och nya kraftgatan och får veta mer om värdet av 
skog och våtmarker och öppna fält. 
   SAMLING: Vi börjar kl. 10  - och avslutar kl. 12 - vid 
Danderyds Golfklubb, korsningen Danarövägen/Eds-
bergsvägen. Om du åker kollektivt, tag buss 607 till 
Danarövägens hållplats. Kontakt: Kjell Rosén, 070-
7714248. Välkommen!
Naturskyddsföreningen i Danderyd
 
 
 
 

Naturvandring Riddersholm 
och Strömsborg
Häng med på vandring i naturreservatet Ridders-
holm där vi spenderar dagen med att avnjuta Sve-
riges största bestånd av gullvivor. Vi vandrar också i 
området för att ta del och njuta av lövlundar bestå-
ende av ask och mycket gammal ek. Under vand-
ringen gör vi också ett besök på Strömsborgsgården.
Vi gör även ett besök på Gunnarsmaren som är ett 
pågående LONA-projekt som syftar till att restaurera 
och återställa Gunnarsmaren till sin forna glans! 
Kläder för väder, och är det för hemskt väder kan 
datumet komma att flyttas.  
   SAMLING vid Långövägens parkering vid småbåts-
hamnen, Riddersholm, kl. 12.00. Anmälan och ev 
frågor: Christoffer Hallbäck, christoffer.hallback@
gmail.com.
Roslagens Naturskyddsförening

 
Följ med på en Walkingtur i 
Stockholms gröna kilar!
Turerna innehåller mjuka energirörelser, lätt funktio-
nell träning, balansövningar som stimulerar hjärnan 
och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. 
Vi vill att Du skall upptäcka gröna kilarna och komma 
till nya platser i ett  trevligt sammanhang och lära 
dig nya saker om din hälsa och naturen på ett krav-
löst sätt. Walkingturerna är öppna för alla och pågår 
ca 90 min. Välkommen!  

STORSTOCKHOLMS GRÖNA KILAR är den stjärn-
formiga 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 19 maj 2019
SAMLING Upplands Väsby, Kairo, på Kairobadets 
parkering. (Buss 532.) Kl. 14.30. Ca 1,5 tim.
Kostnadsfritt men ANMÄLAN behövs till din ledare 
på sms, Ann-Britt 073-082 1799.
   P S Vi går ut i skogen gör övningar och de som är 
med är ibland även hundrädda så på Walkingturena 
så får hundarna  tyvärr inte följa med! Tips, se till 
att ha sköna och bra skor för vandring! D S
Samverkan Gröna kilarna och föreningen FHS 
 

Skogstur på Mountainbike i 
Österåker - OBS 18 maj!
Nu är det äntligen dags att packa ryggan med fika 
och köra en runda Mountainbike med friluftsfräm-
jandet Österåker! Vi cyklar några mil under 3,5 tim-
mar och du bör vara minst 16 år. 
   SAMLING  18 maj Kl. 09:30 framför COOP/Ö&B i 
Åkersberga för en tur i lämpliga skogar runt Åkers-
berga. Vi beräknar att vara tillbaka i Åkersberga ca 
kl. 13.
Medtag som packas i en ryggsäck: Fika, Slang, Extra 
dryck, Extra ombyte: vantar, tröja, jacka & buff, 
hjälm märkt med namn och ICE nummer (telnr till 
anhörig), Första hjälpen kit.  
   ANMÄL DIG via: https://www.friluftsframjandet.
se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/cykel/mtb/
skogstur-pa-mountainbike-i-osteraker1/ 
Kontaktperson: Stefan Wallin, 070-225 55 43
Friluftsfrämjandet


