
Walkingtur i naturen
Hämta kraft i naturen i tryggt sällskap

• 11 juli Vallentuna, Angarnssjöängen. 
Samling Angarnssjöängens naturreservat, par-
keringen vid Örsta. Buss 665 från Vallentuna 
centrum mot Kårsta hållplats Örsta. Kostnads-
fritt men anmälan behövs till din ledare på 
sms, Kristina 070-461 7432

• 18 juli Sigtuna- Rosersberg, ta bussen från 
Upplands Väsby eller Märsta till hållplats Ås-
husby gård, som ligger precis vid Åholmens 
naturreservatet. Samling vid parkeringen vid 
Åholmen. Kostnadsfritt men anmälan behövs 
till din ledare på sms, Eva 070-755 5436

• 25 juli Upplands Väsby, Sättra naturreservat.
Samling vid Tegeludden/ Skeppartorps par-
kering, Buss 532. Kostnadsfritt men anmälan 
behövs till din ledare på sms, Eva 070-755 5436

• 1 augusti Vallentuna, Angarnssjöängen.
Samling Angarnssjöängens naturreservat, 
parkeringen vid Olhamra. Buss 665 från Val-
lentuna centrum mot Kårsta hållplats Olhamra 
gård. Följ grusvägen mot naturreservatet. 
Kostnadsfritt men anmälan behövs till din 
ledare på sms, Kristina 070-461 7432

• 8 augustiSigtuna -Skånela, Skånelakyrka och
Skånelaholms slott vid Fysingen. Samling Gula 
skolan i Skånela. Buss 577, 585. Kostnadsfritt 
men anmälan behövs till din ledare på sms, 
Eva 070-755 5436

• 15 augusti Sollentuna, Skogsstigen. 
Samling Rösjöbadets parkering. Buss 607,622
Kostnadsfritt men anmälan behövs till din 
ledare på sms, Nina 070-896 6672 

Torsdagar kl. 18 30- 20 00

• 13 juni Upplands Väsby Fresta.
Samling Fresta kyrka. Buss 545.  Kostnadsfritt 
men anmälan behövs till din ledare på sms, 
Annika 070-228 1738

•  27 juni Sollentuna, Rösjön runt med bad.
Samling Rösjöbadets parkering. Buss 607,622. 
Obs 2 tim. Kostnadsfritt men anmälan behövs 
till din ledare på sms, Nina 070-896 6672 

• 4 juli Sollentuna, Edsvik, Hälsans stig.
Samling vid parkering vid Edsvik Konsthall. 
Buss 520,523,525,527,607,687. Kostnadsfritt 
men anmälan behövs till din ledare på sms,
Nina 070-896 6672

FRÅGOR?
Kontakta Eva Bergström- Pettersson, ordförande i FHS, 070 755 54 36
eller läs mer på www.facebook.com/futurehealthsweden/

Följ med på en Walkingtur i Stockholms gröna 
kilar!
Turerna innehåller mjuka energirörelser, lätt 
funktionell träning, balansövningar som sti-
mulerar hjärnan och gång i ett tempo där det 
är möjligt att samtala. 
Vi vill att Du skall upptäcka de gröna kilarna 
och komma till nya platser i ett  trevligt sam-
manhang samt lära dig nya saker om din hälsa 
och naturen på ett kravlöst sätt.
Walkingturerna är öppna för alla och pågår 
ca 90 min. Samtliga turer är kostnadsfria men 
anmäl dig till turledare via sms.
Välkommen!
Walkingturer är en del av projektet Folkhälsa i 
naturen som drivs av Samverkan Gröna kilar, 
en kommunal samverkan mellan kommunerna 
i Rösjö- Angarn-, och Bogesundskilarna samt 
Stockholms läns landsting, och föreningen Fu-
ture Health Sweden, FHS.


