
I samarbete med ideella föreningar,  
Landstinget, kommuner och naturskolor.  

Häng med ut i naturen!
Naturupplevelser, guidningar, cykelturer,  
familjeaktiviter och mycket mer.

Detaljerad information om aktiviteterna finns på: 
www.biotopia.nu/kalender

Till Biotopia kan du också ringa om du har frågor om 
aktiviteter i programmet: 018-727 63 70

Utflyktsprogrammet  
höst & vinter 2016



Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender

Det är vi som arbetar med programmet

Biotopia, Biologiska museet i Uppsala, fungerar som nav 
för programmet. Hit kan du vända dig om du har frågor. 
På Biotopias hemsida hittar du hela programmet med 
mer detaljerad information. Här finns också kartlänkar till 
utflykterna. 

Telefon: 018-727 63 70 
Hemsida: www.biotopia.nu/kalender 
E-post: info@biotopia.nu 
Öppettider: Tis–fre 9–17, lör–sön 11–17.  
Sommaröppet tis–sön 11–17.

Länsstyrelsen arbetar med att skydda och sköta 
värdefulla naturområden och arter. Vi underlättar för 
besök i naturreservaten och arbetar även övergripande 
med friluftsliv i länet. Vi är en statlig myndighet och jobbar 
för att nå de mål som regering och riksdag har satt upp. 
Genom Utflyktsprogrammet vill vi locka fler människor till 
upplevelser i naturen, men även stärka samarbetet kring 
naturvård och friluftsliv.

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv 
och naturskola i Uppsala län. Vi samarbetar med många 
olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Vi ägs 
av Landstinget i Uppsala län och alla länets kommuner. 
Genom Utflyktsprogrammet vill vi lyfta upp allt som händer 
ute i naturen samtidigt som vi gör det lättare för dig att 
hitta ut.

Tack till ideella föreningar, kommuner och naturskolor som 
bidrar med aktiviteter till programmet. Och till Landstinget i 
Uppsala län som hjälper oss att sprida det.

1. Trumgräshoppor på Fullerö backar
När: 27 augusti kl. 11–14  
Var: Parkeringen vid naturreservatet Fullerö backar 
Busshållplats: Hamra 

För dig mellan 6 och 12 år! Trumgräshoppan är en spektakulär 
gräshoppa som har en av sina nordligaste förekomster 
på Fullerö backar. På den betade hagmarken kan vi med 
gemensamma krafter säkert hitta många arter gräshoppor och 
vårtbitare! 

Anmälan: Nej
Arrangör: Småkrypsspanarna, Entomologiska föreningen i 
Uppland

2. Svamphelg
När: 27–28 augusti kl. 13–16
Var: Biosfärum Gröna Kunskapshuset, Östa naturreservat

Vad har du i svampkorgen? På lördagen finns Bo Eriksson på 
plats för att artbestämma och berätta om de svampar du tar 
med dig. På söndagen kan du titta på svamputställning. Fika 
finns till försäljning.

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby

3. Stadsskogens dag
När: 28 augusti kl. 10–15
Var: Stadsskogen, Uppsala
Busshållpats: Sommarro vid Norbyvägen eller Döbelnsgatan 
vid Kåbovägen

Friluftsdag för alla åldrar i samarbete med föreningar/
organisationer som presenterar sin verksamhet. Aktiveteter 
därutöver; ponnyridning, försäljning av kolbullar, korv, fika och 
trädgårdsväxter m.m. Ingång från Norbyvägen, vid Gläntan, 
eller Kåbovägen, korsningen Döbelnsgatan.

Anmälan: Nej
Arrangör: Uppsala kommun 

4. Möt Biotopia och Linnéstigarna på 
Stadsskogens dag
När: 28 augusti kl. 10–15
Var: Stadsskogen i Uppsala, ingång från Norbyvägen (vid 
Gläntan) eller Kåbovägen (korsningen Döbelnsgatan)
Busshållplats: Sommarro, för entré från Norbyvägen, eller 
Döbelnsgatan för entré från Kåbovägen

Upptäck Stadsskogens träd tillsammans med Biotopia! Gör fina 
vykort med löv. Testa att leta upp hemliga platser med GPS 
och du blir redo att ge dig ut på några av Uppsalas äventyrliga 
Linnéstigar!

Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia
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5. Torsdagspaddling i Skutskär
När: 1 september kl. 18.30–21.30
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär

Välkommen att följa med på en kamratpaddling, som inte är 
en ledarledd tur. Vi paddlar i å, älv och på hav. Ta med eget fika. 
Möjlighet finns att hyra kajak, anmäl i sådana fall detta minst 
dagen innan.

Kostnad: 200 kr för kajakhyra, ingen deltagaravgift för 
paddelturen.
Anmälan: Ingen anmälan. Vid frågor, om du vill hyra kajak och 
vid osäkert väder, ring Mats tel: 073-049 65 11  
eller Annika tel: 070-346 15 65
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Skutskär-Älvkarleby

6. Fjällnoradagen
När: 3 september kl. 11–15
Var: Fjällnora friluftsområde
Busshållplats: Den här dagen kan du åka till Fjällnora med 
Lennakatten, och anslutande veteranbus. 

Välkommen till Fjällnoradagen! I dag har du fri tillgång till 
trampbåtar, båtar och kanoter. Det blir även fritt bad i bastu 
och badtunna – så glöm inte badkläderna! Det kommer att 
finnas smådjurshage, fårklippning, häst och vagn m.m.

Mer info om programmet hittar du här: www.uppsala.se/kultur-
och-fritid/friluftsomraden/fjallnora-friluftsomrade

Anmälan: Nej
Arrangör: Uppsala kommun, Fjällnora

7. Friluftstriathlon på Eda lägergård 
När: 4 september kl. 10–14
Var: Eda lägergård, Lagga

Välkomna till Eda lägergård för en dag full av friluftsaktiviteter. 
Prova på att paddla kanot, vandra, orientera och laga mat över 
öppen eld mm.  

Ett mer utförligt program kommer läggas ut på www.
edalagergard.se. Ni kan också ringa 0738-26 17 48 eller mejla 
naturskolan@knivsta.se. Varmt välkomna!

Anmälan: Nej
Arrangör: Eda lägergårdsförening och Knivsta naturskola i Eda

8. Öppet hus på Risön
När: 4 september kl. 12–15
Var: Risön i norra delen av Florarnas naturreservat

Välkommen att titta in i den gamla bondgården från 1700-talet, 
som idag hyrs ut som lägergård. Kom och lyssna till vilka 
svampar du ska plocka i höst. Tipsproemand för stora och små. 

Grilla din medhavda korv vid lägerelden, saft och kaffe kommer 
att serveras.

Mer information om programmet kommer, håll utkik i Biotopias 
kalender.

Anmälan: Nej
Arrangör: Länsstyrelsen och STF Norra Roslagen

9. Kurs i krishantering ”72-timmar”
När: 7 september kl. 18–20
Var: Vreta gård, Enköping. Adress: Breds-Vreta 2

Omvärlden är inte alltid så trygg som vi önskar. Det kan kännas 
bra att ha en plan för hur just din familj kan klara t ex ett 
längre elavbrott. Hur kan ni förbereda er och vilka behov har vi 
människor som måste uppfyllas för att fungera både i vardagen 
och i en krissituation? 

Vi håller till i skogen, ta gärna med enklare fika. Barn från ca 10 
år är också välkomna.

Kursen körs genom Civilförsvarsförbundet som är en frivillig 
försvarsorganisation. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) är uppdragsgivare. Kursen är kostnadsfri.

Anmälan: Annette Westerberg, info@vreta-gard.se. För mer 
info, ring: 070-683 36 03. Minst ca 10-12 deltagare krävs. 
Arrangör: Vreta gård

10. Trankväll
När: 8 september kl. 18
Var: Hjälstaviken, samling på parkeringen vid Hårby i 
nordvästra delen av reservatet.

Traditionsenlig trankväll i Hjälstaviken med Pekka Westin som 
guide. Glöm inte matsäck!

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningarna i Enköping och Håbo

11. Torsdagspaddling i Skutskär
När: 8 september kl. 18–21
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär

Välkommen att följa med på en kamratpaddling, som inte är 
en ledarledd tur. Vi paddlar i å, älv och på hav. Ta med eget fika. 
Möjlighet finns att hyra kajak, anmäl i sådana fall detta minst 
dagen innan.

Kostnad: 200 kr för kajakhyra, ingen deltagaravgift för 
paddelturen.
Anmälan: Ingen anmälan. Vid frågor, om du vill hyra kajak och 
vid osäkert väder, ring Mats tel: 073-049 65 11  
eller Annika tel: 070-346 15 65
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Skutskär-Älvkarleby

Alla utflykter finns också i appen Naturtipset!
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12. Småkrypsspanarna - Nyckelpigor
När: 11 september kl. 11–14
Var: Kung Björns hög i Hågadalen, Uppsala
Busshållplats: Håga gård

För dig mellan 6 och 12 år! Nyckelpigor är söta små skalbaggar. 
Men visste du att det finns fler än 60 olika arter enbart i 
Sverige? Hur många tror du att vi kan hitta? Vi spanar i skogs- 
hag- och ängsmark! 

Anmälan: Nej
Arrangör: Småkrypsspanarna (Entomologiska Föreningen i 
Uppland)

13. Kurs i HLR, 1:a hjälpen och krisberedskap 
”72-timmar”
När: 13 september kl. 10–15.30
Var: Vreta gård, Enköping. Adress: Breds-Vreta 2

Under 5 1/2 tim. (inkl. lunch och fika) övar vi hjärt-
lungräddning, inkl. hjärtstartare (alla övar på en egen docka) 
och första hjälpen. Vi diskuterar även hur du och din familj kan 
förbereda er för att klara t ex ett längre elavbrott.

Kurserna körs utomhus, förutom HLR som troligtvis lämpas 
bäst inomhus (beror på väder). I skogen finns ett vindskydd och 
dass. Du har med egen lunch och fika.

Kursen körs genom Civilförsvarsförbundet som är en frivillig 
försvarsorganisation. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) är uppdragsgivare. Kursen är kostnadsfri.

Anmälan: Annette Westerberg, info@vreta-gard.se. För mer 
info, ring: 070-683 36 03. Minst ca 10-12 deltagare krävs. 
Arrangör: Vreta gård

14. Torsdagspaddling i Skutskär
När: 15 september kl. 18–21
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär

Välkommen att följa med på en kamratpaddling, som inte är 
en ledarledd tur. Vi paddlar i å, älv och på hav. Ta med eget fika. 
Möjlighet finns att hyra kajak, anmäl i sådana fall detta minst 
dagen innan.

Kostnad: 200 kr för kajakhyra, ingen deltagaravgift för 
paddelturen.
Anmälan: Ingen anmälan. Vid frågor, om du vill hyra kajak och 
vid osäkert väder, ring Mats tel: 073-049 65 11  
eller Annika tel: 070-346 15 65
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Skutskär-Älvkarleby

15. Svampexkursion i Hemsta
När: 17 september kl. 10
Var: Hemsta naturreservat, Enköping. Samling på parkeringen

Följ med på en svampexkursion under ledning av Ruth Hobro-
Sjödin och Gunnar Sjödin.

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Enköping

16. Flyttfåglar vid Hjälstaviken
När: 17 september kl. 12
Var: Hjälstavikens naturreservat, samling på Hårbyparkeringen 
i nordvästra delen av reservatet.

Jan Luthman guidar bland flyttfåglarna i Hjälstaviken. Ta med 
matsäck. Möjlighet till samåkning från Heby finns.

Anmäla: Föranmälan på tel. 070-231 56 45
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Enköping

17. Äppelfest på Eda lägergård 
När: 18 september kl. 11–15
Var: Eda lägergård, Lagga

Blommor, bin, honung och frukt – hur hänger det ihop 
egentligen?  Kom och träffa lokala producenter, föreningar och 
andra engagerade och lär dig mer.

Under dagen kan ni bland annat köpa äppelmust, blommor, 
sylt och honung från trakten samt holkar för några av 
trädgårdens alla medhjälpare. Ta en äppelpromenad i skogen, 
prova på äppelpyssel och äppellekar eller delta i Edas stora 
Äppelkaketävling. Baka en kaka och lämna in den innan kl. 12. 
Fram till kl. 14 kan alla som vill provsmaka och rösta fram årets 
godaste. Naturskolan är på plats och caféet på Eda har öppet.

Anmälan: Nej
Arrangör: Eda lägergårdsförening och Knivsta naturskola i Eda

18. Skördefest på Wik
När: 18 september kl. 11–16
Var: Wiks slott söder om Uppsala
Busshållplats: Wiks slott

Skördefest i parken runt Wiks slott. Välkommen att titta när vi 
drar not för att se vilka fiskar som döljer sig i Ekoln. Skaffa dig 
tips till nya utflykter i naturen. Dessutom kan du uppleva allt 
det andra som skördemarknaden och andra deltagare erbjuder. 
I år har skördefesten äpplen som tema. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Landstinget Kultur och bildning, Upplandsstiftelsen, 
Balingsta hembygdsförening m.fl. 

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten! Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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19. Friluftsdag med utflykt längs 
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 21 september kl. 13–14
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270
Busshållplats: Sunnerstabacken

Du får en guidad tur till de olika stationerna längs 
Skogsmullestigen, och en presentation av motorikbanan 
i anslutning till Mullekojan. Stigen och motorikbanan är 
anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar och 
de flesta har därför möjlighet att delta. Turen är en introduktion 
till stigen och banan, som annars får användas fritt. 

Kostnad: 40 kr per person, inklusive fika
Anmälan: Senast en vecka innan till  
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet och Habiliteringen för barn, 
ungdomar och vuxna

20. Torsdagspaddling i Skutskär
När: 22 september kl. 18–21
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär

Välkommen att följa med på en kamratpaddling, som inte är 
en ledarledd tur. Vi paddlar i å, älv och på hav. Ta med eget fika. 
Möjlighet finns att hyra kajak, anmäl i sådana fall detta minst 
dagen innan.

Kostnad: 200 kr för kajakhyra, ingen deltagaravgift för 
paddelturen.
Anmälan: Ingen anmälan. Vid frågor, om du vill hyra kajak och 
vid osäkert väder, ring Mats tel: 073-049 65 11 eller Annika tel: 
070-346 15 65
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Skutskär-Älvkarleby

21. Småkrypsspanarna - Spindlar
När: 25 september kl. 11–14
Var: Naturreservatet Morga hage söder om Uppsala. Samling 
på parkeringen söder om Fredrikslund
Busshållplats: Morga

För dig mellan 6 och 12 år. Spindlar är naturens jägare, ständigt 
på jakt efter ett nytt byte. Det finns fler än 700 arter spindlar 
i Sverige och långt ifrån alla spinner nät. Vi vandrar ner mot 
hagarna på jakt efter de små jägarna. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Småkrypsspanarna (Entomologiska Föreningen i 
Uppland)

22. Upplandsledens dag
När: 25 september kl. 10
Var: Skokloster, samling på parkeringen vid slottet
Busshållplats: Skoklosters slott 

Välkommen ut på Upplandsleden tillsammans med oss. Vi följer 
den del av leden som går genom Slottsskogen och tillbaka 
längs med Skofjärden. Sträckan blir ca 8 km. Ta med eget fika.

Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen

23. Gruvhål, svamp och fornlämningar
När: 25 september kl. 10
Var: Borggårde, samling vid Hökhuvuds kyrka
Busshållplats: Hökhuvuds kyrka 

Välkommen till en kultur- och naturvandring. Från Hökshuvud 
kyrka tar vi oss med bil till Borggårde silvergruva från 1500-talet 
och får veta mer om gruvhål, gamla boplatser och andra 
fornlämningar i området. Leif Reilander visar och berättar. 
Efter det åker vi till Skogsvret där vi äter matsäck. Efter det 
tar svampkunnige Hans Lagenius med oss ut i svampskogen. 
Medtag matsäck och dryck. Kaffe eller te ingår. 

Kostnad: 100 kr för medlem i STF, 150 kr icke medlem.
Anmälan: Senast 19 september till Ingrid Nylund Olsson, 
tel: 076-160 16 85.
Arrangör: STF Norra Roslagen

24. Friluftsdag med utflykt längs 
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 27 september kl. 10–11
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270
Busshållplats: Sunnerstabacken

Du får en guidad tur till de olika stationerna längs 
Skogsmullestigen, och en presentation av motorikbanan 
i anslutning till Mullekojan. Stigen och motorikbanan är 
anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar och 
de flesta har därför möjlighet att delta. Turen är en introduktion 
till stigen och banan, som annars får användas fritt. 

Kostnad: 40 kr per person, inklusive fika
Anmälan: Senast en vecka innan till  
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet och Habiliteringen för barn, 
ungdomar och vuxna

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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Ladda ner Naturtipset

Alla utflykter hittar du också i appen 
Naturtipset. Där finner du även mängder 
av tips på utflyktsmål som naturreservat, 
friluftsområden, smultronställen, 
badplatser och Linnéstigar.



25. Friluftsdag med utflykt längs 
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 27 september kl. 13–14
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270
Busshållplats: Sunnerstabacken

Du får en guidad tur till de olika stationerna längs 
Skogsmullestigen, och en presentation av motorikbanan 
i anslutning till Mullekojan. Stigen och motorikbanan är 
anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar och 
de flesta har därför möjlighet att delta. Turen är en introduktion 
till stigen och banan, som annars får användas fritt. 

Kostnad: 40 kr per person, inklusive fika
Anmälan: Senast en vecka innan till:  
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet och Habiliteringen för barn, 
ungdomar och vuxna

26. Torsdagspaddling i Skutskär
När: 29 september kl. 18–21
Var: Samling vid Rotskärsbron i Skutskär

Välkommen att följa med på en kamratpaddling, som inte är 
en ledarledd tur. Vi paddlar i å, älv och på hav. Ta med eget fika. 
Möjlighet finns att hyra kajak, anmäl i sådana fall detta minst 
dagen innan.

Kostnad: 200 kr för kajakhyra, ingen deltagaravgift för 
paddelturen.
Anmälan: Ingen anmälan. Vid frågor, om du vill hyra kajak och 
vid osäkert väder, ring Mats tel: 073-049 65 11  
eller Annika tel: 070-346 15 65
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Skutskär-Älvkarleby

27. Vandring på Upplandsleden
När: 1 oktober kl. 11.10
Var: Upplandsleden mellan Marma och Älvkarleby. Samling vid 
kiosken i Marma
Busshållsplats/Tågstation: Marma station. Upptåget passerar 
den här tiden både norr- och söderifrån.

Vi går den vackra delen av Upplandsleden mellan Marma och 
Älvkarleby. Vandringen går längs Dalälven och är ca 14 km. Tag 
med fika. 

Anmälan: Nej
Arrangör: Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby, Älvkarleby 
kommun, Kultur och Fritid

28. Historisk natur- och kulturguidning i 
Skokloster
När: 2 oktober kl. 13¬–15
Var: Flastaruinen, 500 meter väster om Skokloster slott

Guiden Ingrid Ljungkvist berättar om Skohalvöns historia från 
stenålder till idag. Sedan åker vi bil ner till kyrkans parkering. 
Där får du höra om kyrkan, kloster, slott och lindallén.

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Håbo

29. Friluftsdag med utflykt längs 
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 2 oktober kl. 10–11
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270
Busshållplats: Sunnerstabacken

Du får en guidad tur till de olika stationerna längs 
Skogsmullestigen, och en presentation av motorikbanan 
i anslutning till Mullekojan. Stigen och motorikbanan är 
anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar och 
de flesta har därför möjlighet att delta. Turen är en introduktion 
till stigen och banan, som annars får användas fritt. 

Kostnad: 40 kr per person, inklusive fika
Anmälan: Senast en vecka innan till  
uppsala@friluftsframjandet.se
Arrangör: Friluftsfrämjandet och Habiliteringen för barn, 
ungdomar och vuxna

30. Kurs i krishantering ”72-timmar”, inriktning 
familj med ”äldre barn”
När: 5 oktober kl. 18–20
Var: Vreta gård, Enköping. Adress: Breds-Vreta 2

Omvärlden är inte alltid så trygg som vi önskar. Det kan kännas 
bra att ha en plan för hur just din familj kan klara t ex ett 
längre elavbrott. Hur kan ni förbereda er och vilka behov har vi 
människor som måste uppfyllas för att fungera både i vardagen 
och i en krissituation? 

Vi håller till i skogen, ta gärna med enklare fika. Kursen hålls i 
fotogenlyktans sken.

Inriktning för familjer, med medföljande barn från ca 10 år.

Kursen körs genom Civilförsvarsförbundet som är en frivillig 
försvarsorganisation. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) är uppdragsgivare. Kursen är kostnadsfri.

Anmälan: Annette Westerberg, info@vreta-gard.se. För mer 
info, ring: 070-683 36 03. Minst ca 10-12 deltagare krävs. 
Arrangör: Vreta gård
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Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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Alla utflykter finns också i appen Naturtipset!

31. Bland mossor och stenblock i 
Storskogen - Familjeaktivitet
När: 9 oktober kl. 10–15
Var: Storskogens naturreservat, Storvreta
Busshållsplats: Tistelvägen, Storvreta

Välkommen in i en trolsk barrskog, där marken täcks av stora 
block och grön mossa. Storskogen är en riktig, lättillgänglig 
skog inte långt från Uppsala.

Biotopia bjuder idag på familjeaktiviteter på temat skog.  
Vi tittar på de olika mossor som finns runt omkring oss, spanar 
efter spår från djur som lever i skogen, samlar höstens färger 
mm. Grilleld kommer att finnas. Kl. 11 sker en guidad vandring 
för vuxna, se nedan.

Parkera på stora parkeringen vid Tistelvägen. Du hittar oss vid 
eldstaden 800 m in i skogen, följ snitslarna längs Jällaleden. 
Stigen in är stenig och knölig och går inte att gå med barnvagn.

Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

32. Skogsvandring längs 
Vildmarksleden – För ungdomar och 
vuxna
När: 9 oktober kl. 11–ca 13.30
Var: Storskogens naturreservat, Storvreta
Busshållsplats: Tistelvägen, Storvreta 

Följ med naturguide Maria Brandt från Biotopia på en guidad 
tur längs Vildmarksleden i Storskogens naturreservat. I den 
trolska skogen finns mycket att upptäcka, olika mossor och 
lavar, spår av små och stora djur, lämningar från inlandsisen 
och mycket mer. Vandringen är 3,5 km lång och går längs 
stig genom bitvis stenig och knölig terräng. Vi passerar bl.a. 
smultronstället Gammelskogen och blockgrottorna vid 
Trollberget.

Vi startar vid eldplatsen 800 m in i skogen, följ snitslarna längs 
Jällaleden, från parkeringen vid Tistelvägen. Det går bra att 
lämna ev matsäck vid eldplatsen eftersom vi även avslutar där.

Anmälan: Anmäl dig till info@biotopia.nu senast två dagar 
innan
Arrangör: Biotopia

33. Följ med hem till Elins glada ekologiska kor
När: 9 oktober kl. 10
Var: Östanå, Morkarla

Vi träffar en mjölkbonde som förverkligat sin idé om att 
sälja mjölk från egna kor i gammaldags glasflaskor direkt på 
gården. Elin visar sin gård och berättar om sitt företag. Fika och 
provsmakning av mjölk ingår. 

Kostnad: 50 kr för medlem, 75 kr för icke medlem
Anmälan: Senast 3 oktober till Ingrid Nylund Olsson, tel 076-
160 16 85.
Arrangör: STF Norra Roslagen

34. I döda biologers sällskap – 
Guidning för vuxna
När: 11 oktober kl. 18–ca 19
Var: Gamla kyrkogården i Uppsala, samling vid starten för 
Linnéstigen Hågavandringen bakom Carolina Rediviva
Busshållplats: Carolina Rediviva 

Se Gamla kyrkogården med nya ögon! Tillsammans 
med Naturguide Lisel Hamring lyfter vi blicken upp mot 
kyrkogårdens stolta trädkronor. Samtidigt får vi höra historiska 
berättelser om flera av Sveriges främsta naturvetare och 
botanister som ligger begravda här mellan de knotiga gamla 
träden. Framträdande blir både män och kvinnor med koppling 
till Carl von Linné.

Anmälan: Till Biotopia, info@biotopia.nu senast två dagar 
innan.
Arrangör: Biotopia

35. I döda biologers sällskap – 
Guidning för vuxna
När: 16 oktober kl. 11–ca 12
Var: Gamla kyrkogården i Uppsala, samling vid starten för 
Linnéstigen Hågavandringen bakom Carolina Rediviva
Busshållplats: Carolina Rediviva

Se Gamla kyrkogården med nya ögon! Tillsammans 
med Naturguide Lisel Hamring lyfter vi blicken upp mot 
kyrkogårdens stolta trädkronor. Samtidigt får vi höra historiska 
berättelser om flera av Sveriges främsta naturvetare och 
botanister som ligger begravda här mellan de knotiga gamla 
träden. Framträdande blir både män och kvinnor med koppling 
till Carl von Linné.

Anmälan: Till Biotopia, info@biotopia.nu senast två dagar 
innan
Arrangör: Biotopia
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38. Trolltyg och andra väsen i naturen
När: 3 november kl. 17
Var: Gröna Kunskapshuset, Östa naturreservat

Vilka väsen trodde man kom fram när det mörknade? Vi lär 
oss om olika väsen, vad de gjorde och vad de tyckte om oss 
människor. När det blir mörkt kan du följa en slinga och se hur 
många spår du kan hitta av olika väsen. Fikaförsäljning finns.

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby

39. Luciakaffe i Lunsentorpet
När: 11 december kl. 10–14
Var: Lunsentorpet i naturreservatet Norra Lunsen, Uppsala
Busshållplats: Brostugevägen, vid Flottsund eller Alsike 
station, därifrån 1 km promenad längs vägen fram till 
stigstarten.

Varmt välkomna på Luciakaffe i Lunsentorpet. Du vandrar 
hit längs Upplandsleden från någon av parkeringarna vid 
Flottsund (ca 5 km), Nyby (3,5 km) eller Alsike (2,5 km). 
Vid Lunsentorpet bjuder vi på kaffe och traditionsenlig 
tunnbrödsbakning. Eldarna hålls igång och du kan också binda 
dig en krans.

Anmälan: Nej
Arrangör: Uppsala kommun, Knivsta kommun och 
Friluftsfrämjandet

36. Kurs i HLR, 1:a hjälpen och krisberedskap 
”72-timmar” 
När: 18 oktober kl. 10–15.30
Var: Vreta gård, Enköping. Adress: Breds-Vreta 2

Under 5 1/2 tim. (inkl. lunch och fika) övar vi hjärt-
lungräddning, inkl. hjärtstartare (alla övar på en egen docka) 
och första hjälpen. Vi diskuterar även hur du och din familj kan 
förbereda er för att klara t ex ett längre elavbrott.

Kurserna körs utomhus, förutom HLR som troligtvis lämpas 
bäst inomhus (beror på väder). I skogen finns ett vindskydd och 
dass. Du har med egen lunch och fika.

Kursen körs genom Civilförsvarsförbundet som är en frivillig 
försvarsorganisation. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) är uppdragsgivare. Kursen är kostnadsfri.

Anmälan: Annette Westerberg, info@vreta-gard.se. För mer 
info, ring: 070-683 36 03. Minst ca 10-12 deltagare krävs. 
Arrangör: Vreta gård

37. Kurs i krishantering ”72-timmar”
När: 26 oktober kl. 18–20
Var: Vreta gård, Enköping. Adress: Breds-Vreta 2

Omvärlden är inte alltid så trygg som vi önskar. Det kan kännas 
bra att ha en plan för hur just din familj kan klara t ex ett 
längre elavbrott. Hur kan ni förbereda er och vilka behov har vi 
människor som måste uppfyllas för att fungera både i vardagen 
och i en krissituation? 

Vi håller till i skogen, ta gärna med enklare fika. Barn från ca 10 
år är också välkomna.

Kursen körs genom Civilförsvarsförbundet som är en frivillig 
försvarsorganisation. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) är uppdragsgivare. Kursen är kostnadsfri.

Anmälan: Annette Westerberg, info@vreta-gard.se. För mer 
info, ring: 070-683 36 03. Minst ca 10-12 deltagare krävs. 
Arrangör: Vreta gård

Utflyktsprogrammet höst och vinter 2016

Häng med på en utflykt till naturen!


