
 

Lite information och kuriosa kring årets 

besöksplatser i vår Hjultävling 2021.  

 

1. Trastsjöskogen ingång Kolgärdet 

Här är den södra ingången till Trastsjöskogen. Här finns mycket att 

göra och se. Naturlekplats för 3-10 åringar, grillplats, vandringsleder.  

 

https://www.osteraker.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivoch

motion/naturomraden.4.71fcf4251429dfd2f5c99a.html#Trastsjoskogen 

2. Trälhavsbadet/Jungfruhällan, Margretelund 

Fint litet bad med klippor, brygga och liten strand med utsikt västerut 

mot Svinninge och Näsudden. Visa hänsyn, det är Margretelunds 

villaägarförening som ansvarar för driften. 

3. Sätterfjärdsparken, Margretelund 

En park med vattenanläggning för rening av dagvatten. Här trivs en hel 

del sjöfågel men även några sköldpaddor ……… 

4. Fjärilsparken vid Åkers Kanal 

Här har kommunen planterat fjärilslockande växter för att gynna ett 

rikare fjärilsliv.  Sittande på parkbänkar kan ni ta en fikastund och 

samtidigt beskåda vackra växter som kantnepeta, anisisop och 

lavendel. Här finns även körsbärsträd och låga, blommande buskar 

samt skulpturen "Rymdvolym" av Bengt Amundin. 

 

https://www.osteraker.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/naturomraden.4.71fcf4251429dfd2f5c99a.html#Trastsjoskogen
https://www.osteraker.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/naturomraden.4.71fcf4251429dfd2f5c99a.html#Trastsjoskogen


5. Täljöviken  

Ta med picknickkorgen och sätt er ute på bryggan eller vid bänkarna. 

Här kan man även läsa om vad en blå bård är. Skolklasser i Österåkers 

kommun har hjälpt till att skapa bättre förutsättningar för ett liv 

under ytan.  

6. Röllingbyparken - Birgitta Muhrs konstverk ”Kram” 

En relativt ny aktivitetspark mellan Ekbacken och Röllingby backar. 

Här kan man vistas en hel dag med familjen. Allt från babygungor till 

paddel. Gott om picknickbord, soptunnor med källsortering, skog för lek 

och det glädjespridande konstverket ”Kram”. 

7. Gottsundaborgen, Täljö 

Gottsundaborgen är en fornborg som ligger på en bergsrygg som stupar 

brant mot sjön Storträsket i väster. I norr, öster och söder är ryggen 

mindre brant och skyddas här av en 300 meter stenvall med enstaka 

öppningar. Man kan ställa cykeln innanför grinden och gå stigen till 

höger uppför berget. Magiskt vacker utsikt men var försiktig med 

livliga barn, det är brant! Glöm inte fikakorgen! 

För den som är intresserad av fornlämningar finns denna fornvårdsplan 

att läsa på kommunens hemsida. 

https://www.osteraker.se/download/18.24307edd16b51404cb5169d/1561557227

592/Fornvardsplan_Osteraker_20190626_webb.pdf 

8. Informationsplats, Österåkers kyrka vid golfbanan 

Här kan du läsa om platsens utveckling från istid till tidig medeltid. För 

5000 år sedan bodde människor här vid havets strandlinje.  

https://www.svenskakyrkan.se/osteraker/fornlamningar 

9. Smedby gård/stallet 

Fina omgivningar och i närheten finns fornlämningarna i området vid 

Kuckubacken. 

https://www.osteraker.se/upplevagora/arkiv/nyhetsarkiv2020upplevagora/uppt

ackforntideniakersberga.5.7b9fa543170f6977095cfdb.html 

10. Nantesbryggan, Svinninge 

I området kring Nantes brygga uppfördes ett trettiotal grosshandlar-

villor på stora tomter ner mot Resarö ström vid tiden kring sekelskiftet. 

Nantes brygga var en viktig mötesplats i Svinninge. Härifrån gick 

färjeförbindelse till Resarö från 1930-talet till slutet av 1960-talet och i 

anslutning till bryggan etablerades bland annat en affär, en post- och 

telegrafstation och ett bageri.  

https://www.osteraker.se/download/18.24307edd16b51404cb5169d/1561557227592/Fornvardsplan_Osteraker_20190626_webb.pdf
https://www.osteraker.se/download/18.24307edd16b51404cb5169d/1561557227592/Fornvardsplan_Osteraker_20190626_webb.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/osteraker/fornlamningar
https://www.osteraker.se/upplevagora/arkiv/nyhetsarkiv2020upplevagora/upptackforntideniakersberga.5.7b9fa543170f6977095cfdb.html
https://www.osteraker.se/upplevagora/arkiv/nyhetsarkiv2020upplevagora/upptackforntideniakersberga.5.7b9fa543170f6977095cfdb.html


11. Åkers Kanal södra inlopp, norra Tunafjärden 

Fin avsides plats längst ut efter kanalen. Du passerar en björkallé och 

sedan öppnar sig Tunaviken. En bänk finns att sitta på och titta på 

båtar som passerar från Trälhavets båtklubb och Åkers kanal.  

12. Lerviks brygga 

Lite tuff cykling med många backar men det betalar sig när man når 

bryggan. Här smakar fikat som bäst       

13. Åkersbro, Garnsvikens södra del 

Åkersbro – Bygdens mötesplats. Här växte under 1800-talet ett 

sockencentrum fram med flera funktioner samlade. Handelsbod och 

magasin ligger än idag på Norrö-sidan och på kanalens östra sida syns 

värdshuset, apotekarvillan och den gamla doktorsbostaden. 

14. Österskärs havsbad 

Behöver kanske ingen närmare beskrivning. Bad, glass, lek. Här finns en 

tillgänglighetsanpassad toalett. Tyvärr finns ingen ramp som når hela 

vägen ned till vattnet men man kan ta sig med rullstol på en träramp 

och vidare längs promenadväg runt strandlinjen.  

15. Slussholmen  

Slussen från början på 1900-talet ska restaureras likaså dämmet och 

fiskvandringsleden. Det innebär att både slussen och ön är stängda för 

tillfället men man kan se arbetet på avstånd. 

16. Breviksbadet 

Breviksbadet är Österåkers största havsbad. Det finns gott om 

parkeringsplatser i anslutning till badet. Badet är under högsäsong 

mycket välbesökt, men det ryms många besökare på de generösa 

gräsytorna, klipporna och sandstranden. Ett räcke och en ramp ner i 

vattnet underlättar om du har en funktionsnedsättning. I anslutning 

till det lilla caféet finns en minigolfbana. I området finns också en 

strand som är avsatt för naturistbad. 

På plats finns ett toaletthus med två toaletter varav en är 

tillgänglighetsanpassad 

Här finns även utegymmet, ”Muscle beach”. https://youtu.be/TKL3qRu9JOU 

17. Kanalstaden-Kungsängen.  

Här vid kajkanten finner ni Maj Lindholms härliga skulptur ”Två 

systrar” 

https://youtu.be/TKL3qRu9JOU


18. Ekbacken 

Österåkers hembygdspark. Här på Ekbacken finns en artrik flora. Nu på 

sommaren blommar bland annat midsommarblomster och andra nävor, 

kärleksört, vit fetknopp och femfingerört. På flera av de grovstammiga 

gamla ekarna finns en rik lavflora med bland annat knappnålslav. Ta 

med pick-nick korgen och njut av de vackra omgivningarna nära Åkers 

Kanal. 

19. Kvarnberget, Österskärsskolan 

   

20. Bergavägen 2 – ”Ormkvinnan”  

Är en skulptur i glasfiber skapad av Ulrica Hydman Vallien 2006. Ulrica 

föddes 1938 och växte upp här på Bergavägen. Under många år var hon 

glasformgivare vid Kosta Boda. Ulricas signum var bland annat ormar, 

hon dog 2018 och är begravd i Österåkers kyrka. 

21. Länsmansgården 

Åkersberga Trädgårdssällskaps Visningsträdgård. Länsmansgården ägs 

och drivs av Österåkers Konstförening. Här finns konsthall och café. 

22. Söra gravfält och åkrar 

Mitt i parkstråket mellan bostadsområden ligger två mindre gravfält 

från järnåldern. De är beväxta med blandskog och har en riklig 

undervegetation och därmed svåra att se men en informationsskylt 

beskriver området och vad fornlämningarna kan berätta för oss.  

Gå gärna upp på berget och njut av 

din fikakorg och utsikten mot 

Näsudden. Man når platsen via 

cykelvägen som går mellan 

Mikaelsvägen och Österskärsskolan. 

Vi har satt en skylt där din selfie ska 

tas.  

 


