
Helgguidningar 

Guidning vid Östra Järvafältet 

Sollentuna 

 

Datum: Söndag 16 augusti 

Tid: 12.30-16.30 

Obs. Olika adresser för start och slut. 

Adress för färdtjänst för start: Vibyvägen 74. 

Slutadress för färdtjänst: Bögs gård, Sollentuna. 

Kollektivtrafik: Till träffplatsen vid ridskolan tar man buss 525 från Sollentuna centrum 

och går av vid Stenkullevägen, fortsätter till fots Vibyvägen ca 500 meter tills du 

kommer till ridskolan. 

Från Bögs gård till kollektivtrafiken: För att ta sig från Bögs gård följer du norra 

kolonnvägen ca 1,5 km. När du gått under E4:an fortsätter du ytterligare 250 meter till 

busshållplatsen. Busslinjen är 537 och stannar i Upplands Väsby station eller Kista 

centrum vid tunnelbanan. 

Längd på promenaden: 5 km. 

Underlag: Hårt grus. Går bra med rullstol, rullator eller permobil. Några backar 

förekommer. 

Toalett: Handikapptoalett vid Väsby och Bögs gård. 

 

OBS! Ta med eget fika. 

 

Beskrivning: Från ridskolan fortsätter vi grusvägen genom ett av Stockholms största 

naturreservat, Östra Järvafältet. Delar av området var förbjudet område för 

allmänheten eftersom det var ett stort militärt övningsområde. Tack vare att det varit 

avstängt så har både skog och många gamla torp bevarats. 

När vi kommit till Väsby gård stannar vi till för vår medtagna matsäck vid den 

anpassade grillen bakom Naturskolan. 

 

Guidningen genomförs i projektet Naturen på lika villkor i samarbete med 

Länsstyrelsen Stockholm, Willut och Studiefrämjandet Stockholms län. 



Helgguidningar 

Guidning vid Maxingeslingan 

Haninge 

 
 

Datum: Söndag 20 september 

Tid: 13.00-15.30 

Adress för färdtjänst: Rudanvägen 43, Handen. 

Kollektivtrafik: Pendeltåg till Handen. Därifrån går du ca. 800 m på vägen mot Nedre 

Rudan och utegymmet. 

Längd på promenaden: 2,5 km. 

Underlag: Hårt grus. Går bra med manuell rullstol, rullator eller permobil. Några 

backar förekommer. 

Toalett: Handikapptoalett vid friluftsområdet i anslutning till entrén. 

 

OBS! Ta med eget fika. 

 

Beskrivning: Vi träffas vid den stora parkeringen bredvid utegymmet. Därifrån går vi 

runt Nedre Rudan där guiden berättar om områdets historia och natur, något som det 

finns rikligt av. 

Vid någon av rastplatserna stannar vi till för att äta vår medtagna matsäck. 

 

 
 

Guidningen genomförs i projektet Naturen på lika villkor i samarbete med 

Länsstyrelsen Stockholm, Willut och Studiefrämjandet Stockholms län. 


