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Ekoparken är världens första nationalstadspark.

Ekoparken ligger intill den kompakta stenstaden. Den skapades av kungarna
Karl Xl som på 1680-talet gjorde en jaktpark på Djurgården och Gustav den

lll vars högsta dröm var att skapa en vacker park kring den märkliga sjön

Brunnsviken. Den kungliga livsstilen har i olika omgångar skapat en unik
blandning av natur- och kultur och en oas för människorna i storstaden.
Området har ett trettiotal sevärdheter och det kanske mest överraskande
är de ekologiska värdena där de skiftande miljöerna skapat ett mycket
rikt djur och växtliv.

Vi börjar yid Strömkajen, glider genom Djurgårdskanalen, förbi
Rosendalsplott och strax därpå lsbladskärret och Fjäderholmarna med sitt
rika fågelliv. Vi åker norrut till Ulriksdal$lott, fortsätter söderut genom

den trånga passagen Ålkistan och här i Brunnsviken möter vi Gustav lll:s
rike längst stränderna. Hagaparken med sina vackra byggnader och den

stora gräsmatta som är sveriges populäraste picknickställe. Här pustar vi

ut efter turen som förutom en odyss6 genom sveriges natur, kultur och

historia också givit oss fyra kungliga slott på två timmar...... , )
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Vår guide på turen är Henrik Waldenström, styrelsemedlem i f@ffi-
EkoparkenW&.

Båten avgår 18.15 från Ström
Vi p.r+i++ffia

'g å"n c"t'
ca 20.30
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Deltagare mellan 40 - 90 personer.
Pris: 100 kr
Vår värd: Magnus Nilsson tfn 08 - 644 52 70
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Geologistigen

NF i Sollentuna har med hjälp av ALU arbete anlagt 3 naturstigar: Geologistigen,

Fornstigen och Biologistigen, sammanlagt ca 23 km.

Stigarna ligger i det omväxlande och vackra skogsområdet Törnskogen - ett av

Gröna Bältets (runt Stockholm) kärnområden, och en viktig del i den regionala

grönstrukturen, med stor biologisk mångfald. Till stigarna, som är markerade i

terrängen, finns beskrivningar i A5 häften med karta-

Geologistigen passerar typiska kvartärgeologiska och berggrundgeologiska

förhållanden för området. Stigen går genom omväxlande natur och man får se

typiska bergarter (gnejs, granit, pegmatit och diabas) liksom spåren efter senaste

inlandsisens verkningar,-spricksystemen i området, och omlagringen av jordarter

efter istiden när området långsamt steg ur havet.

Vandringen startar vid Norrsätra busshållplats och ger ca 4 km genom Törnskogen

till sjön Norrviken. Buss tillbaka till utgångspunkten från Vaxmora' Vandringen tar

ca 3 timmar. Ta med något till kaffepausen.

Norrsätra nås med pendeltåg från
Stockholm C till Sollentuna C, där
man byter till anslutande buss

527 .

Start kl 10 vid busshållPlatsen
Norrsätra. Tåg kl. 9.15 från Sthlm

C. Buss kl 9.35 från Sollentuna C.

Pris: 2O kr
Minst 5, mest 15 personer.
Kontaktperson och guide:

Cecilia Edsfeldt tfn: 28 57 09.
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