Utflyktsprogrammet
hösten 2015
Häng med ut i naturen!
Här finns information om utflykterna:
www.biotopia.nu/kalender
Utflykterna finns även i appen Naturtipset
Biotopia: 018-727 63 70

Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Biotopia,
Landstinget, kommuner, naturskolor och ideella
föreningar samverkar för att hjälpa dig att hitta
ut till naturen i Uppsala län.

Utflyktsprogrammet höst och vinter 2015
Häng med på en utflykt till naturen!
Välkommen att följa med oss ut. Aktiviteterna i programmet
arrangeras av olika föreningar och organisationer.
De flesta aktiviteterna är gratis, men på några betalar du för
guide, transport eller lån av utrustning.
Hela programmet och mer information finns på Biotopia i
Uppsala. Titta på museets hemsida eller ring och fråga!
På hemsidan 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.

1. Breathwalk
När: 29 augusti kl. 10
Var: Skokloster, samling på parkeringen intill slottet
Busshållplats: Skokloster slott
Under ledning av kundaliniyogaläraren Roland Nahringbauer
får du chansen att prova på Breathwalk vid Skoklosters slott
och dess vackra omgivningar. Breathwalk är en form av
meditativ promenad där deltagarna under tystnad använder
olika andningsmönster hämtade från kundaliniyoga.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Håbo

4. Småkrypsspanarna –
Vem är det som varit framme?

2. Cykelutflykt till Högklyksberget

När: 30 augusti kl. 11–13
Var: Stadsskogen. Samling vid Entomologiska föreningens
stånd, se skyltar från Norbyvägen.
Busshållplats: Lindsbergsgatan

När: 29 augusti kl. 10–13
Var: Gräsö. Samling vid parkeringen vid Gräsö gård.
Busshållplats: Öregrund färjeläge. Därifrån bilfärjan över till
Gräsö. Promenad 500 m, följ skyltarna mot Gräsö gård
Följ med på en cykelutflykt till Högklyksberget på Gräsö. Med
cykel tar vi oss i lugnt tempo till Gräsös östra sida. Där tar vi
oss upp till utsikten på det 20 m höga berget och intar den
medhavda matsäcken. Fred Söderberg finns på plats och
berättar om vaktposten och skärgården. Cykelturen är totalt
14 km och tar ca tre timmar. Ta med fika/matsäck.
Ett begränsat antal cyklar finns att låna.
Ring 0173-333 13 för att boka.
Anmälan: Nej
Arrangör: Gräsöfonden, Upplandsstiftelsen och Gräsö Turism

3. Stadsskogens dag
När: 30 augusti kl. 11–15
Var: Stadsskogen, Uppsala
Busshållplats: Det finns flera hållplatser runt Stadsskogen.
Lindsbergsgatan, på västra sidan och Kåbovägen på östra
sidan ligger bra till
Välkomna till Stadsskogens dag i Uppsala! Det är en friluftsdag
för alla åldrar. Föreningar och organisationer presenterar sin
verksamhet. Delta i aktiviteter som ponnyridning, friluftsgudstjänst, småkrypssafari och tipsromenad. Försäljning av
kolbullar.
Arrangör: Uppsala kommun och Svenska kyrkan

Välkommen att prova på Småkrypsspanarna under
Stadsskogens dag. Idag blir småkrypsspanarna naturdetektiver
och letar spår efter insekter. Ibland kanske man inte hittar själva
insekten utan bara spåren den lämnat efter sig. Tillsammans
försöker vi ta reda på vem som gjort dem. Ta med fika!
Anmälan: Nej
Arrangör: Entomologiska föreningen

5. Kvälls- och träningspaddling
När: 1 september kl. 17.30-21.30
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270,
Uppsala
Busshållpats: Sunnerstabacken
Kom och njut av den vackra kvällen på Ekoln! Du har provat på
kajakpaddling men vill ha lite sällskap och paddelträning.
Vi ger tips om så önskas och fikar tillsammans efter halva
kvällen. Du måste kunna simma 200 m och du bör ha fyllt 15 år.
Ta med dig fikatermos, några mackor och ett klädombyte.
Finns det tillräckligt med ledare kommer gruppen att delas i en
snabb grupp och en grupp som paddlar i normalfart.
Anmälan: http://dinkurs.se/appliance/?event_id=29295.
Är du inte medlem men vill prova på en aktivitet fyller du i en
nolla (0) i fältet för medlemsnummer.
Avgift: Medlem 140 kr, övriga 200 kr, inklusive kajakhyra.
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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6. Prova på kajak

10. Skogsmullelopp och skattjakt

När: 2 september kl. 17.30-21.30
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds v. 270,
Uppsala
Busshållpats: Sunnerstabacken

När: 5 september
Var: Sunnerstaåsens friluftsområde, Uppsala
Busshållplats: Sunnerstabacken

Testa att paddla kajak med oss! Aktiviteten vänder sig till
nybörjare. Vi berättar lite om kajaker, paddelteknik och gör en
kvällstur på Ekoln. Du måste kunna simma 200 m och bör ha
fyllt 15 år. Ta med fika och ett klädombyte, vilket är bra att ha
om man blir blöt av stänk eller ett ofrivilligt bad.

Alla barn är välkomna till Skogsmulleloppet och skattjakt
den 5 september. Aktiviteterna sker utmed Skogsmulles stig i
Sunnerstaåsens friluftsområde. Program:

Anmälan: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=29304
Är du inte medlem men vill prova på en aktivitet fyller du i en
nolla (0) i fältet för medlemsnummer.
Avgift: 160 kr för medlemmar, 220 kr för övriga, inklusive
kajakhyra.
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

11–11.45 Hämtning av nummerlappar för dem som anmält sig
och efteranmälan till Skogsmulleloppet vid
Sunnerstastugan.
11.45
Uppvärmning med Mulle.
12
Mulleloppet, start för den korta banan, 450 m.
12.15
Mulleloppet, start för den längre banan, 1000 m.
12.45
Hämtning av startkort för dem som anmält sig och
efteranmälan till skattjakten vid Sunnerstastugan
13-14
Skattjakt utmed Mullestigen

7. Blomenad i centrala Heby

Alla som deltar i Mulleloppet får medalj och kexchoklad. Alla
som går på skattjakt hittar en mindre skatt i slutet av stigen.

När: 4 september kl. 13-14
Var: Start och mål vid kommunhuset i Heby, Tingsgatan 11
Busshållplats/tågstation: Heby station. Därifrån 400 m
promenad till kommunhuset. Gå österut längs Norra
Järnvägsgatan och därefter vänster in på Storgatan

Avgift: 50 kr för Mulleloppet och 50 kr för skattjakten.
Anmälan: Görs enklast genom att gå in på
friluftsframjandet.se/uppsala.
Arrangör: Friluftsfrämjandet i samarbete med
Studiefrämjandet

I staden finns fler växter än vad man kan tro! Följ med på en
1,5 km lång promenad där vi berättar om de växter vi ser längs
en helt vanlig trottoar i Heby. Promenaden är lättgången, mest
asfalt. Guidar gör Camilla Winqvist och Johnny Malmberg.
Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun

8. Fjällnoradagen
När: 5 september kl 11–15
Var: Fjällnora friluftsområde utanför Uppsala
Busshållplats: Museitåget Lennakatten från Uppsala station
och därefter anslutande veteranbuss till Fjällnora
Välkommen till Fjällnoradagen. Här finns aktiviteter och
upplevelser för alla åldrar. I år kan du ta dig från Uppsala
till Fjällnora med Lennakatten och veteranbuss. Några av
aktiviteterna i årets program är: Fri tillgång till trampbåtar och
kanoter, fårklippning, kaninhoppning, svampguidning och
orientering. Utförligare program finns på kommunens hemsida.
Anmälan: Nej
Arrangör: Fjällnora friluftsgård och Uppsala kommun

9. Nattfjärilar vid Gröna Kunskapshuset
När: 5 september kl. 19
Var: Gröna Kunskapshuet i Östa, utanför Tärnsjö
Nils Ryrholm berättar först inne om fjärilars liv och leverne.
Därefter går vi ut för att se vilka fjärilar som finns i området.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biosfärum Gröna Kunskapshuset och
Naturskyddsföreningen i Heby

11. Friluftstriathlon på Eda lägergård
När: 6 september kl. 10-14
Var: Eda lägergård, Lagga
Välkomna till Eda lägergård för en dag full av frilufsaktiviteter.
Ni kan prova på att paddla kanot, orientera och laga mat över
öppen eld. I skogen väntar tomtar, troll och kanske en och
annan älva. Ett mer utförligt program kommer läggas ut på:
www.edalagergard.se. Ni kan också ringa på telefonnummer:
0738-26 17 48 eller maila till: naturskolan@knivsta.se om ni har
frågor.
Anmälan: Nej
Arrangör: Eda lägergårdsförening, Knivsta naturskola i Eda m.fl.

Alla utflykter finns också i appen Naturtipset!
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12. Linnéstigsvandring bland glupar,
granar och gammelskog

15. Småkrypsspanarna –
Bärfisar, sommarens stinkbomber

När: 6 september kl 10- ca 15
Var: Linnéstig Jumkilsvandringen. Busstransport från Biotopia,
Vasagatan 4 i Uppsala.
Busshållplats (Biotopia): Ekonomikum

När: 12 september kl 11–14
Var: Morga hage. Samling vid den mittersta av de tre
parkeringar som ligger längs väg 255 i anslutning till
Kungshamn-Morga naturreservat.
Busshållplats: Morga

Följ med ut i Linnés fotspår till Jumkilsskogen. Vi vandrar förbi
en gammal fornborg, balanserar på spänger över mossen och
känner kanske doften av linnean i gammelskogen. Men vad är
en glup? Vandringen går från Örnsätra till Studentvilan,
ca 4,6 km. För dem som vill åker vi gemensamt i buss från
Biotopia i Uppsala kl 10. Vandringen startar kl. 11 från Örnsätra.
Bussen hämtar sedan vid Studentvilan kl. 14. Medtag matsäck.
Anmälan: info@biotopia.nu eller 018-727 63 70 (Biotopias
reception), senast 1 september.
Arrangör: Biotopia

Har du någon gång känt lukten av en bärfis? Varför fiser de och
vad är det som luktar så illa? Följ med Småkrypsspanarna och
leta rätt på dessa vackra skalbaggar. Vi försöker ta reda på vilka
de är, var de lever och vad de äter. Visste du att en del av dem är
riktigt grymma, med sin sugsnabel sörplar de i sig innehållet ur
stackars värnlösa larver. Aktiviteten vänder sig till barn i åldern
8–12 år.
Anmälan: Nej
Arrangör: Entomologiska föreningen

13. Se inflygande tranor vid Hjälstaviken

16. Fiby – urskog eller inte?

När: 10 september kl. 18
Var: Hjälstavikens naturreservat. Samling vid
Hårbyparkeringen, nordväst om Hjälstaviken

När: 12 september kl. 10
Var: Fiby urskogs naturreservat. Samling på parkeringen vid
reservatet.

Med ornitologen Pekka Westin som guide har du chansen att
få se hundratals med tranor landa på Hjälstavikens vatten för
nattkvarter. Ta gärna med kikare och fika. Kläder efter väder.

Följ med på vandring över stock och sten i Fiby urskog. Här
har skogen utvecklats fritt under lång tid. Tillsammans med
växtbiologen Jerry Skoglund diskuterar vi hur en orörd skog
utvecklas, pratar om områdets historia och visar växter längs
vägen.

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Enköping och
Friluftsfrämjandet i Bålsta

14. Svamputflykt
När: 12 september kl. 10
Var: Samling på Salutorget i Tierp
Busshållplats/tågstation: Torggatan/Tierps station
Vi går på jakt efter skogens skatter, vissa ätliga andra inte.
Glöm inte stövlar och matsäck. Ofta hittar vi både ätliga och
sällsynta svampar. OBS! Aktiviteten ställs in vid dåligt svampår.
Titta i annonsbladet v. 37.
Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Tierp

Stigarna i området är delvis ojämna med uppstickande
stenar och rötter och ibland måste man kanske kliva över ett
omkullfallet träd. Hela vandringen är cirka 2 km lång. Ta gärna
med fika.
Anmälan: Nej
Arrangör: Länsstyrelsen

17. Äppelfest på Eda lägergård
När: 13 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
få era egna äpplen mustade och köpa blommor, saft, sylt och
honung från trakten. Ni kan också köpa holkar för några av
trädgårdens alla medhjälpare. Eller varför inte 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. Barnen kan få rida ponny och
caféet på Eda har öppet.
Ett mer utförligt program kommer läggas ut på:
www.edalagergard.se. Ni kan också ringa på telefonnummer:
0738-26 17 48 eller maila till: naturskolan@knivsta.se, om ni har
frågor.
Anmälan: Nej
Arrangör: Eda lägergårdsförening, Knivsta naturskola i Eda m.fl

Äppelfest på Eda lägergård.

Glöm inte att ta med en god matsäck på utflykten!
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20. Med en biolog i naturen till Upplands
högsta punkt
När: 18 september kl. 13-15
Var: Vi träffas på grusplanen i kraftledningsgatan vid Siggefora
camping för vidare färd mot Tallmossen.
Följ med Heby kommuns biologer på en vandring till Upplands
högsta punkt, Tallmossen, 118 m över havet. Vi berättar om
det vi ser i naturen längs vägen. Ta gärna med en fikakorg och
något att plocka bär eller svamp i. Vandringen är 3 km tur och
retur och går på grusväg och genom terräng, lätt stigning upp
till toppen. Guidar gör Camilla Winqvist och Johnny Malmberg.
Anmälan: Nej
Arrangör: Heby kommun

18. Cykeltur till Våffelstugan i Gunsta
När: 13 september kl. 13
Var: Samling vid Brantings torg i Uppsala
Busshållplats: Brantingstorget
Vi cyklar till Gunsta på småvägar via Norrhällby, Halmbyboda
och Bärby. I Gunsta rastar vi med kaffe och våffla. Åter på
cykelvägen till Uppsala. Hela turen blir ca 3 mil.
Kostnad: 40 kr för medlemmar, 60 kr för övriga.
Anmälan: Anmäl dig till stf.uppsala@gmail.com eller till
Hans Jivander 018-25 61 35/ 070-459 13 70 senast fredag
11 september.
Arrangör: STF Uppsala

19. Mörkerpaddling
När: 16 september kl. 18-22
Var: Samling vid Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds
väg 270, Uppsala
Busshållpats: Sunnerstabacken
Kvällspaddling i mörker. Vi paddlar upp längs Fyrisån eller ut
i Ekoln, beroende på väder. Det är inte tänkt att blir någon
avancerad navigationsövning utan en njutbar kvällspaddling
i höstmörkret. Med lite tur får vi se några fladdermöss. Då
det är mörkerpaddling måste deltagarna vara utrustade
med pannlampa och ha med en lanterna (kan vara en vanlig
ficklampa i en plastburk) samt lite extra batterier.
Anmälan: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=29394
Är du inte medlem men vill prova på en aktivitet fyller du i en
nolla (0) i fältet för medlemsnummer.
Avgift: Medlem 160 kr, övriga 220 kr, inklusive kajakhyra
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

Natursnokarna
Välkommen till en rolig höst med Natursnokarna i Uppsala!
Vi är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet
och vi håller oftast till i Hågadalen, men gör ibland utflykter
på annat håll. Aktuellt program och mer information kan du
hitta på:
www.uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna

21. Skördefest på Wik
När: 20 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. Vi presenterar ny
Upplandsledsbok och kartor över leden. Dessutom kan du
uppleva allt det andra som skördemarknaden och andra
deltagare erbjuder.
Arrangör: Landstinget Kultur och bildning, Upplandsstiftelsen,
Balingsta hembygdsförening mfl.

22. Friluftsdag i Kronparken
När: 26 september kl. 11-14
Var: Kronparken, Uppsala
Busshållplats: Grindstugan
Välkommen till en höstdag i Kronparken, ett av Upplands
smultronställen. Här finns höga gamla tallar, en av dem lär vara
länets grövsta! Idag bjuder vi på olika höstaktiviteter.
Gör ett växtkort, samla höstens färger och gå på jakt efter
småkrypen i skogen. Vi håller till nära grövsta tallen, på västra
sidan av Dag Hammarskjölds väg. Följ snitslar från parkeringen
bakom bensinmacken (korsningen Dag Hammarskjölds väg/
Regementsvägen)
Anmälan: Nej
Arrangör: Biotopia

23. Främjardagen vid Bredsand
När: 27 september kl. 10-14
Var: Främjarstugan i Bredsand, Bredsandsvägen 32 söder om
Enköping
Välkommen till Friluftsfrämjandets dag i Bredsandstugan. I
stugan finns servering. Ute finns motionsbingo och naturstig.
Svampkonsulent Åsa Olofsson visar ätliga och oätliga svampar.
Friluftsfrämjandet visar också upp delar av sin verksamhet.
Anmälan: Nej
Arrangör: Frilufsfrämjandet i Enköping

Bra tillgänglighet? Fråga Biotopia om utflykterna: 018-727 63 70
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24. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 4 oktober kl. 10-11
Var: Sunnerstaåsens friluftsområde, Dag Hammarskjölds v. 270
Busshållplats: Sunnerstabacken
Ni får en guidad tur längs de olika stationerna och en
presentation av motorikbanan i anslutning till Mullekojan.
Skogsmullestigen och motorikbanan är anpassade för
personer med olika funktionsnedsättningar och de flesta har
därför möjlighet att delta. Guidningen hålls av ledare från
Friluftsfrämjandet och Habiliteringen.
Anmälan: Senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Avgift: 40 kr inklusive fika.
Arrangör: Friluftsfrämjandet och Habiliteringen för barn,
ungdomar och vuxna.

25. Upplandsledens dag
När: 4 oktober kl. 11.10
Var: Vandring längs Upplandsleden Marma–Älvkarleby.
Samling vid kiosken i Marma.
Busshållplats/tågstation: Marma centrum/Marma station
I år firar vi Upplandsledens dag i samband med den
traditionella höstvandringen på en av Upplandsledens pärlor. Vi
går den natursköna och lättgångna sträckan mellan Marma och
Älvkarleby. Vi vandrar längs Dalälven, genom Gropholmarnas
naturreservat och fram till Älvkarleby. Totalt 13 km.
Samling i Marma vid kiosken kl. 11.10. Upptåget passerar den
tiden både söder- och norrifrån. Medtag fika. Upplysningar:
Heidur Gisladottir 070-609 39 80.
Anmälan: Nej
Arrangör: Upplandsstiftelsen, Friluftsfrämjandet i Älvkarleby
och Älvkarleby kommun Kultur och fritid

26. Friluftsdag med utflykt längs
Skogsmulles aktivitetsstig
När: 5 oktober kl 10-11
Var: Sunnerstaåsens friluftsområde, Dag Hammarskjölds v. 270
Busshållplats: Sunnerstabacken
Ni får en guidad tur längs de olika stationerna och en
presentation av motorikbanan i anslutning till Mullekojan.
Skogsmullestigen och motorikbanan är anpassad för
personer med olika funktionsnedsättningar och de flesta har
därför möjlighet att delta. Guidningen hålls av ledare från
Friluftsfrämjandet och Habiliteringen.
Anmälan: Senast en vecka innan till
uppsala@friluftsframjandet.se
Avgift: 40 kr inklusive fika.
Arrangör: Friluftsfrämjandet och Habiliteringen för barn,
ungdomar och vuxna.

27. Svamphelg, vet du vad du har i
svampkorgen?
När: Datum bestäms beroende på svamptillgång.
Se www.gkh.se för information.
Var: Gröna kunskapshuset, Östa utanför Tärnsjö
Lördag: Gör en egen svamputflykt i Östa naturreservat,
eller någon annanstans. Ta med dina svampar till Gröna
Kunskapshuset. Bo Eriksson finns på plats kl. 13-16 för att
arbestämma och berätta om de svampar du hittat.
Söndag kl. 13-16: Svamputställning.
Fikaförsäljning finns.
Anmälan: Nej
Arrangör: Biosfärum Gröna Kunskapshuset och
Naturskyddsföreningen i Heby

Kartlänkar till utflykterna hittar du i Biotopias kalender: www.biotopia.nu/kalender
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30. Adventspaddling
När: 29 november kl. 7–19
Var: Skärgården. Samling vid Sunnerstastugan i Uppsala, Dag
Hammarskjölds väg 270.
Busshållplats: Sunnerstabacken
Följ med på en adventstur i en lugn och förhoppningsvis
snöklädd skärgård. Vi paddlar i ett moderat tempo men
vinterpaddling och låg vattentemperatur ställer krav på mycket
god paddelvana. Lussebullar och glögg ingår. Paddelområdet
bestäms under veckan före turen med hänsyn till väder och
isläge. Turen genomförs om isläget tillåter. Paddlingsdistans: ca
20-25 km

28. Paddling, höstfärger på
Dalälvens fjärdar
När: 17 oktober kl. 8–19
Var: Dalälven. Samling vid Sunnerstastugan i Uppsala, Dag
Hammarskjölds väg 270
Busshållplats: Sunnerstabacken
Höstpaddling på Dalälvens fjärdar där vi i lugn takt snirklar runt
bland öarna. Turen startar troligtvis i trakten kring Hedesunda
med sin blandning av karg norrländsk natur och områden av
mera frodig karaktär med gamla ädelträd som ek, lind och asp.
Vi hoppas på intensiva höstfärger och hög och klar luft.
Anmälan: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=29396
Är du inte medlem men vill prova på en aktivitet fyller du i en
nolla (0) i fältet för medlemsnummer.
Avgift: Medlem 200 kr, icke medlem 300 kr. Ev. kajakhyra samt
bilkostnad för ca 20 mil tillkommer.
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

29. I Linnés fotspår - Danmarksstigen
När: 18 oktober kl. 10.30
Var: Samling vid östra sidan av Islandsbron, Hamnpaviljongen
Busshållplats: Svandammen
Höstvandring längs en del av Herbatio Danensis. Vi följer
Fyrisåns östra sida via Kungsängen till Övre föret och vidare
längs Sävjaån till Lilla Djurgården där vi intar vår matsäck.
Avslutning vid gården Linnés Sävja. Vandringen är 9 km lång
och beräknas ta ca 4 timmar. Du kan avsluta efter 5 km genom
att ta buss tillbaka till Uppsala vid Kuggebro.
Medtag matsäck och sittunderlag. Grova skor, kängor
eller stövlar vid blött väder. Praktiska bekväma kläder
rekommenderas.
Anmälan: Anmäl dig till stf.uppsala@gmail.com senast
fredag 16 oktober.
Kostnad: 40 kr för medlemmar i STF, 60 kr för övriga.
Arrangör: STF Uppsala

Anmälan: https://dinkurs.se/appliance/?event_id=29398
Är du inte medlem men vill prova på en aktivitet fyller du i en
nolla (0) i fältet för medlemsnummer.
Avgift: Medlem 50 kr, icke medlem 150 kr. Ev. kajakhyra och
bilkostnad för 15-20 mil tillkommer.
Utrustning: Kläder för vinterpaddling.
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Uppsala

31. Jultallriksvandring till Sunnersta
Herrgård
När: 13 december kl. 15
Var: Samling kl 13 vid Pumphuset vid Svandammen
Busshållplats: Svandammen
Vi följer Fyrisåns vackra västra sida genom Stadsträdgården,
förbi Ulleråker och Ultuna fram till Sunnersta Herrgård, totalt
6 km. Där väntar oss en god jultallrik. I salongen får vi även
julgodis, kaffe och glögg. Åter hem till fots eller med buss.
Vandringen hem i mörker går genom Sunnersta, Ultuna,
Ulleråker, Uppsala Science Park, Akademiska Sjukhuset.
Information och anmälan: Malin Bergmar 018-25 61 35/
073-562 36 06 eller stf.uppsala@gmail.com senast torsdag
10 december.
Avgift: Kostnad för jultallriken är ca 270 kr. Deltagaravgiften är
40 kr för medlemmar i STF och 60 kr för övriga.
Arrangör: STF Uppsala

Och några andra intressanta dagar
12 september–Geologins dag
www.geologinsdag.se
22 september–Internationella bilfria dagen
10 oktober–Astronomins dag och natt
www.astronominsdag.se/program
29 januari–1 februari–Vinterfåglar inpå knuten
www.sofnet.org
2 februari–Internationella våtmarksdagen
22 mars–Världsvattendagen
www.vattendag.org
23 mars–Världsmeteorologidagen
www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/
varldsmeteorologidagen-1.86395

Alla utflykter finns också i appen Naturtipset!

Utflyktsprogrammet höst och vinter 2015
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Karta över var de olika aktiviteterna i
Utflyktsprogrammet äger rum.

Häng med på en utflykt till naturen!

