
 

Naturskyddsföreningen i Österåker anordnar för tredje året 

i rad en tävling som går ut på att besöka 10 intressanta 

platser i kommunen och dokumentera att man varit där 

med ett foto eller en selfie. I år bjuder vi in alla som tar sig 

fram så fossilfritt som möjligt med följande hjulredskap 

såsom cyklar, rullstolar, rullatorer och barnvagnar. 

                                                               
 

VÄLKOMNA ATT DELTA ! 
 

                                                                             
 

Trälhavsbadet  

Upptäck Österåker på hjul, 

sommaren 2021 
 

En tävling för alla er som vill upptäcka vacker 

natur och kultur i Åkersberga med omnejd. 
 



 

Med denna tävling vill vi inspirera många att välja att röra på sig utan 

bil då man ska ta sig till olika platser inom kommunen. Det är 

klimatanpassat att cykla, rulla eller gå. Dessutom ett stärkande och 

avkopplande sätt att transportera sig på. Vi har förlagt utflyktsmålen 

så att man kan nå dem med hjälp av kommunens gå- och cykelkarta. 

Flera av målen är tillgängliga på hjul även för er med viss 

funktionsvariation. Vi hoppas att denna aktivitet kan bidra till en 

hållbar samhällsutveckling och kommunens eget uppsatta klimatmål 

- att minska koldioxid-utsläppet, kg CO2/invånare med 50% till 

år 2030 jämfört med år 2009. 
 

Tid: Tävlingen pågår under tiden maj till 31 augusti 2021 

Regler: 

• Alla som tar sig till minst 10 av besöksmålen och tar bilder 

från dessa tillfällen, kan delta i tävlingen.  

• Cyklande deltagare måste ta de 10 besöksmålen som är 

markerade med en cyklist  

• Deltagare, förutom ni cyklister, får använda färdtjänst eller 

buss om behov finns. 

• Besöksplatserna markerade med denna symbol   är 

tillgängliga med rullstol och testade att fungera väl. Man avgör 

såklart själv vad man klarar av och vilka plaster man väljer. 

Kontakta oss gärna om ni önskar mer upplysning. 

• Väl på plats vid besöksmålen fotograferar man sig själv eller 

ber någon annan göra det. Viktigt är att den tävlande syns 

med sitt hjulredskap och besöksplatsen i bakgrunden. 

• När samtliga platser är besökta skickar du in de tagna bilderna 

till e-postadressen osterakersnaturskyddsforening@gmail.com 

tillsammans med ett telefonnummer där vi kan nå vinnarna.  

• OBS! För att ditt deltagande ska gälla, beskriv i ditt mejl hur 

tävlingen har varit och vad den gett dig. 

 

 Du har hela sommaren på Dig! Sista dag är 31/8. 

mailto:osterakersnaturskyddsforening@gmail.com


 

Följande 22 utflyktsmål finns att välja på:  

1. Trastsjöskogen ingång Kolgärdet  

2. Trälhavsbadet/Jungfruhällan, Margretelund  

3. Sätterfjärdsparken, Margretelund, dagvattenrening  

4. Fjärilsparken vid Åkers kanal  

5. Täljöviken. Här kan man läsa om vad en blå bård är!  

6. Röllingbyparken - Birgitta Muhrs konstverk ”Kram”   

7. Gottsunda borgen, Täljö  

8. Informationsplats, Österåkers kyrka vid golfbanan  

9. Smedby gård/stallet   

10. Nantesbryggan, Svinninge  

11. Åkers kanal södra inlopp, norra Tunafjärden   

12. Lerviks brygga  

13. Åkersbro, Garnsvikens södra del, Åkers kanal norra inlopp   

14. Österskärs havsbad  

15. Slussholmen (restaurering på gång, förbättrar fiskvandringen) 

16. Breviksbadet  

17. Kanalstaden-Maj Lindholms skulptur ”Två systrar”  

18. Ekbacken, entré  

19. Kvarnberget, Österskärsskolan  

20. Bergavägen 2 – skulptur ”Ormkvinnan”,  

21. Länsmansgården  

22. Söra gravfält och åkrar  



 

Om du är osäker på var dessa platser ligger kan du se dem 

inritade på kartan som finns på vår hemsida där även all ev. 

uppdaterad information om tävlingen finns. 

https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/cykeltavling-2021-

upptack-osteraker-pa-hjul/ 

Besöksmål 
Var selfien/fotot ska tas 

Besöksmål 
Var selfien/fotot ska tas 

1 Trastsjöskogen ingång 
Kolgärdet

 
 

2 Trälhavsbadet/Jungfru-
hälla, Margretelund 

 
 
 3 Sätterfjärdsparken,                  

Margretelund (med info kring 
dagvattenhantering) 

 

4 Fjärilspark vid Åkers Kanal                                         

  

  

 

https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/cykeltavling-2021-upptack-osteraker-pa-hjul/
https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/cykeltavling-2021-upptack-osteraker-pa-hjul/


Besöksmål 
Var selfien/fotot ska tas 

Besöksmål 
Var selfien/fotot ska tas 

5 Täljöviken, blå bård  

 

6 Röllingbyparken                   

Konstverk, ”Kram” av Birgitta Muhr 
 

 

7 Gottsundaborgen 

 

                    

8 Fornlämningsskylt,      
Österåkers kyrka            

 

9 Smedby gård /Stall     
 

  

10 Nantesbryggan, Svinninge 

 

 

 

 

 



Besöksmål 
Var selfien/fotot ska tas 

Besöksmål 
Var selfien/fotot ska tas 

11 Åkers kanals inlopp,  
norra Tunafjärden 

 

12 Lervik  
 

 
 

 
 

13 Åkersbro, Garnsvikens  
södra del, inlopp Åkers kanal 

 

14 Österskärs havsbad          
 

 

15 Slussholmen 

 

16 Breviksbadet                    

       

  



Besöksmål 
Var selfien/fotot ska tas 

Besöksmål 
Var selfien/fotot ska tas 

17 Kanalstaden                
Skulptur ”Två systrar”    

 

18 Ekbacken, entré             
 

 

19 Kvarnberget,                       

Österskärsskolan

 

20 Bergavägen 2                    
Skulptur ”Ormkvinnan”  
 

   

21 Länsmansgården            

 

 22 Söra gravfält och åkrar 

 

Gå gärna upp 

på berget och 

se kvarnhjulet 

och utsikten! 

Ulrica Hydman 

Vallien 



Priserna man tävlar om är bland annat en el-cykel från vår 

lokala sponsor Rydins eller ett presentkort på skärgårdstur 

med tillgänglighetsanpassad båttaxi från GoPer 
https://www.goper.se/. 

Vinnarna kommer att dras bland dem som fullföljt 

tävlingen och prisutdelning sker i samband med den 

Europeiska Trafikantveckan i september 2021. Vi 

återkommer med mer info till er tävlande.  

Cykelkartan finns att hämta vid kommunhuset (Alcea) eller 

elektroniskt via denna länk Cykelkarta Österåker 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilla oss gärna på Facebook Gilla 

GDPR:  

Hantering av inlämnade bilder och uppgifter sker enbart av styrelsen i 

Naturskyddsföreningen i Österåker. Vi raderar alla bilder och uppgifter efter att tävlingen 

avslutats.  

 

All information kring tävlingen finns 

att hämta på biblioteket i Åkersberga 

respektive Ljusterö och i Alceahuset 

samt  på vår hemsida: 
https://osteraker.naturskyddsforeningen.

se/cykeltavling-2021-upptack-osteraker-

pa-hjul/ 

Har du frågor är du välkommen att 

höra av dig till:  

Maria Olausson 070-7831259 eller 

Urban Dunell 070–2812278 

https://www.goper.se/
http://www.osteraker.se/download/18.3748a2ef163b51b67a74ed1/1530023774749/%C3%96ster%C3%A5ker_cykelkarta+2018_NY.pdf
https://www.facebook.com/osteraker.naturskyddsforeningen?ref=hl
https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/cykeltavling-2021-upptack-osteraker-pa-hjul/
https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/cykeltavling-2021-upptack-osteraker-pa-hjul/
https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/cykeltavling-2021-upptack-osteraker-pa-hjul/

