
UTFLYKT: UPPLAND
 
Välkomna ut i naturen i och runt Uppsala! Följ med på spännande 
aktiviteter och gemensamma upptäcktsfärder. Eller andas ut, 
värm er vid elden och njut av lugnet. Mellan klockan 10–14  
bjuder vi på korv och pinnbröd. 

VINTERSPANING
Gottsundagipen 21 februari. 
Vinterdetektiverna spanar efter 
vad som händer i naturen när 
allt är kallt och fruset. Vad äter 
ekorren och var gömmer sig  
blommorna? Kl 13 kan du följa 
med en naturguide på upptäcks-
färd!

Wik 28 februari.  Kojbygge! 
Bygg ditt eget bo bland träden i 
Wikparken eller upptäck parken 
i vinterskrud. Vid den sprakande 
elden kan vi värma frusna fing-
rar. Kl 13 spanar vi efter djurens 
gryt och hålor. 

SAGORNAS TID
Gottsundagipen 21 mars. 
En gång för länge sedan seg-
lade ståtliga skepp in i gipen... 
Upplev historien genom forntida 
matlagning vid öppen eld. Vad 
kan vi hitta i naturen att äta? 
Kl 13 kan du följa med en na-
turguide på upptäcktsfärd.

Kung Björns hög 28 mars. 
Vem var egentligen Kung Björn 
och hur såg landskapet ut när 
han levde? Upptäck Hågadalen 
på bronsålderns tid med öp-
pen eld, forntida hantverk och 
mytomspunna sägner. Kl 13 
berättas sagor vid elden.

VÅRKÄNSLOR
Gottsundagipen 18 april. 
Tänk att alla växter varit ett 
litet, litet frö! Vi planterar egna 
frön och smakar på brända 
mandlar. Kl 13 kan du följa 
med en naturguide på upp-
täcktsfärd.

Oxhagen 25 april. I skogsback-
arna breder ett hav av sippor ut 
sig mot höstens bruna lövtäcke. 
Njut av den återvändande solen 
och känn vårkänslorna spira. 
Bygg gärna en egen barkbåt och 
sjösätt i Fyrisån. Kl 13 upp-
täcker vi vårtecken.

FLAX OCH SURR 
Gottsundagipen 23 maj. Nu 
sprudlar det av liv i varje träd-
krona och på varje blomsteräng. 
Fåglar flaxar och bin surrar. Lär 
känna några vanliga fåglar och 
håva i gräset efter mer eller 
mindre kända småkryp. Kl 13 
kan du följa med en naturguide 
på upptäcktsfärd.

Dalkarlskärret 30 maj. Här 
finns spännande saker att se för 
liten och stor! Varför är humlan 
randig? Fryser vadarfåglarna om 
fötterna? Kom och upptäck med 
oss. Tipspromenad utlovas. Vill 
du ha hjälp med transport från 
bussen? Hör av dig till oss!
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VAR? Mötesplatsen i Gottsundagipen är vid kolonilotterna. Vägvisning från håll-

plats Jenny Linds väg, buss 8. För Wik, Kung Björns Hög, Oxhagen och 

Dalkarskärret, se vägbeskrivning och mer info om områdena på 

 www.smultronstallen.nu. Flera av platserna går att nå med lokal/regionaltra-

fik, information finns på hemsidan.

NÄR?  Åtta tillfällen under februari–maj. Klockan 10–14 finns naturguider på plats.

HUR?  Alla är välkomna. Man kommer när man vill och går hem när man vill. 

 Aktiviteterna passar både för stora och små.

FRÅGOR? Om du undrar något kontakta Upplands naturguider på 

 upplandsnaturguider@gmail.com  070-636 13 96.


