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HEGE HELLSTRÖM: ”Den som satt längst ut fi ck bara rum med halva rumpan.”   SIDAN 2 

 Boende har ledsnat 
på återvinning sstök
KAOS. En trasig maskin har ställt till det för Vallentunas återvinning, 
och fl era boende har noterat de överfulla stationerna. Men det fi nns 
ett glädjande besked: en ny station ska upp vid Hagaskolan.  SIDAN 10 

QUIZZA BLAND 
RUNORNA. 
Är du hemma 
i vikingarnas 
Norrort?  SIDAN 8    

 VÄLMÖBLERAT. 
Här vill lyxiga 
möbelmärket 
öppna outlet. 
 SIDAN 10 

 HÄNG MED!  
Hitta fi na vand-
ringsmöjligheter 
på hemmaplan . 
  SIDORNA 4-5 
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Det går ju

 STOCKHOLMSHELG .  Veteranerna Ison och Fille om nya skivan och ett hårdare klimat.   SIDAN 16 

DELAKTIGA. På Ormstaskolan

stärker eleverna gemenskapen

med uttrycksfulla rörelser.

DELAKTIGA. På Ormstaskolan

stärker eleverna gemenskapen

med uttrycksfulla rörelser.

som en dans!som en dans!Det går ju
SIDAN 6

Billigast på mat online i Stockholm
Hos oss handlar du billigast enligt Dagens industri, 20 mars 2019. Brottbyhallen

Handla på:
HANDLA FRÅN DIN BUTIK PÅ ICA.SEbrottbyhallen.se
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  Vandringstrenden blir starkare och i Norrort fi nns det 
gott om leder och slingor att promenera nu under som-
maren. Helena Traneving är en rutinerad vandrare och 
menar att naturupplevelsen är som balsam för själen.  

Nu  intresserar sig 
  Allt fl er intresserar sig för 
vandring.

Enligt Svenska Turistför-
eningen ägnar sig nästan en 
fj ärdedel av svenskarna åt att 
vandra under sin semester i 
Sverige. Helena Traneving 
har vandrat sedan 2003, be-
sökt nästan alla leder i Sve-
rige och är aktiv på internet 
med sina äventyr i naturen.

Hon instämmer i att in-
tresset har ökat.

– Nu är det populärt att 
vandra fj äderlätt, med så lite 
packning som möjligt.

– Det är viktigt för många 
att visa sina äventyr på inter-
net, ta foton för instagram, 
säger hon och skrattar lite.

Kommunerna arbetar mer 
med sina naturområden, och 
sina vandringsleder, påpekar 

Helena. Experter och fors-
kare lyft er fram vandringen, 
och ett aktivt liv i naturen, 
som ett sätt att förebygga 
depression och andra sjuk-
domar.

– Internet har också gjort 
det mer tillgängligt, det tror 
jag har gjort mycket att det har 
blivit så populärt, säger hon.

Driver sajt om vandring
Helena Traneving bor i Sol-
lentuna och driver en hem-
sida om vandring, leder och 
naturområden i Sverige. 
Hennes hemsida har uppe-
mot 10 000 besökare i må-
naden och har blivit en plats 
för många att få information 
inför sina äventyr.

– Jag tror man har 
märkt att människor mår 

bättre i naturen, säger hon, 
och fortsätter:

– Mitt första råd är att man 
bara måste ge sig ut. Det är 
meditativt att gå i lugna mil-
jöer, och upplevelsen av na-
turen blir som en balsam för 
själen, när man tar sig tiden.

Vandring kan upplevas som 
en dyr materialsport. 

Men det måste inte 
vara det, påpekar 

Helena. En 

vanlig ryggsäck, ett par gym-
paskor, en termos och något 
att äta är allt som räcker för 
en dags vandring. Förslagsvis 
ska man även ta med sig en 
kompis, eller sin partner.

Om man inte vill sträcka 
på benen själv, i lugn och ro.

”Bara att ge sig ut”
Den som känner sig osäker 
kan besöka Helena Trane-
vings hemsida, vandrings-
tjejen.se, söka kontakt med 
friluft sfrämjandet eller sin 
kommun om hur man går till 
väga. Fantasin sätter gränser-
na, påpekar Helena.

– Det är bara att ge sig 
ut, och inte göra det för 
komplicerat! 

 Anton Kyhlbäck

Maria Svensson 

 ERFAREN. Helena Traneving började med vandring 2003 och har besökt nästan alla leder i Sverige.    FOTO: ANTON KYHLBÄCK 

VANDRINGSGUIDE: Det ska du tänka på Bra att ha med 
Packa fjäderlätt Vandra från Danderyd till Vallentuna

   Det är 
viktigt för 

många att visa sina 
äventyr på inter-
net, ta foton för 
Instagram.

 Helena Tranevings tips till nybörjare 

  Börja i liten skala. Ta det 
lugnt och öka ambitionerna 
successivt. Börja kanske 
med en dagsutfl ykt för att 
sedan testa en natt i tält.

 5 km tar ungefär 2 timmar 
(inkl kaffepaus) i kuperad 
terräng.

 Satsa på bra vandrings-
kängor om du tänker vand-
ra längre än dagsturer. Vid 

dagsturer går det bra att gå 
i fotriktiga gympaskor.

 Var inte rädd för misstag! 
”Jag har lärt mig att inte 
vandra upp för Kebnekaise 
i  gympaskor...”

 En välmarkerad vandrings-
led är en bra start om du 
är oerfaren inom friluftsliv. 
Upplandsleden, Roslagsleden 
och Sörmlandsleden är fi na.  

 Enkel packlista för längre turer 

  En bekväm och 
stor ryggsäck.

 Karta och kom-
pass (alternativt, 
telefon med mobil 
laddningsbank).

 Tält, sovsäck och 
uppblåsbart liggunderlag.

 Vandringsskor, underställ, 
solglasögon och regnskydd.

 Friluftskök, termosfl aska, 

konservmat, 
skräppåse och 
vatten.

 Packpåse, tand-
borste, compeed 
(för skavsår) och 
toapapper.

 Solskyddsfaktor och 
myggmedel.

 Kniv, reparationskit och en 
bra bok .

 Grönt ljus att sälja mark till skola 
 På förra veckans sammanträde i kommunstyrelsen 
beslutade politikerna att godkänna avtalet för försälj-
ning av marken vid Åbygläntan till bolaget Nystad 
AB, som fått i uppdrag att bygga Internationella 
Engelska skolan.

Dock under förutsättning att bolaget visar upp ett 
långsiktigt hyresavtal med Engelska skolan och att 
skolan har fått skoltillstånd. Nu ligger ärendet hos 
mark- och exploateringskontoret, samhällsbygg-
nadsförvaltningen och kommundirektören som fått i 
uppgift  att underteckna avtalen när alla krav är upp-
fyllda och överlåtelsen fått slutgiltigt godkännande i 
kommunfullmäktige. 

 Vägskyltar ser ut att visa fel 
 En Vallentunabo som åkte från Okvista i riktning 
mot Stockholm på Arningevägen lade märke till 
att kilometerantalen på skyltarna mot Stockholm 
såg märkliga ut. Vid Okvista stod det att det är 26 
kilometer kvar till Stockholm. Men när man närmat 
sig staden ännu mer, vid infarten till Fågelsången, blir 
det plötsligt längre in till stan: 36 kilometer. Det är 
Trafi kverket som ansvarar för skyltarna där.

– Vi förstår ingenting. Vi har ingen anmälan om 
felskyltning. Vi går fullständigt bet, säger Sofi a Lin-
dahl, kommunikatör på Trafi kverket, och fortsätter:

– Vi håller på och borrar i det här problemet och 
ser vad som ligger bakom. 

 OKLART. Vissa skyltar mot Stockholm kan visa fel 
kilometerantal.   FOTO: CAROLINE NORMAN 

 DRÖM. Vallentunabon Niklas Winterstein fi ck kom-
mentera Elitloppsfi nalen med Filip och Fredrik.   FOTO: ATG 

 Vallentunabo vann travpublikens hjärta 
 Travintresserade Niklas Winterstein från Vallentuna 
vann en Facebooktävling och fi ck livekommentera 
Elitloppet den 25 maj. När bästa kommentatorn sen 
skulle utses blev Niklas vald – vilket gjorde att han 
även fi ck kommentera fi nalen i Elitloppet tillsam-
mans med tv-profi lerna Filip och Fredrik.

– Det var en jättehärlig känsla, lite nervöst. Det är 
första gången jag kommenterar ett travlopp som går 
live, säger Niklas Winterstein.

Elitloppet sändes för första gången på Twitch, och 
mitt i sändning vinner dessutom Niklas en travvinst. 

 Härligt med nya 
kommuninvånare!  

 En läsare   kommenterar vår artikel om att Nordiska 
galleriet vill öppna i Vallentuna. Läs mer på sidan 10. 

 
Mikael till vänster, Fredrik till höger
I förra veckans nummer av VallentunaDirekt skrev vi 
om bonden och jägaren som samarbetar för att råda 
bot på vildsvinen. Tyvärr blev det fel i bildtexten. Rätt 
är att Mikael Holmström står till vänster och Fredrik 
Andersson till höger, på alla bilderna.
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allt fl er för att vandra 
 Vandra Roslagsleden 
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4. GULLSJÖN I TÄBY

 Den lilla skogssjön är ett 
mysigt stopp. I närheten 
av sjön fi nns Löttingekul-
len som med sina 58 
meter över havet är Täby 
kommuns högsta natur-
liga höjd. Söder om sjön 
fi nns även rastplats där 
man kan vila och väster 
om sjön fi nns Skogberga-
fortet och Gullsjöfortet 
för de äventyrslystna 
som vill gå under mark.

Roslagsleden

  Den utstakade leden från 
Danderyd till Vallentuna är 
gjord av bloggaren bare-
footsweden.com 

 Bloggens sträcka går hela 
vägen till Roslags-Kulla 
i Åkersberga, men vi har 
valt att stanna i Brottby.

 Så här långa är Barefoot 
Swedens indelning av 
 etapperna. Det går själv-
klart bra att välja en av 
sträckorna!

 Danderyd – Karby Gård 
(15 km)

 Karby Gård – Örsta (13 km)

 Örsta – Lövhagen (16 km)
 Informationen om upp-

levelserna kommer från 
kommunernas hemsidor. 

 Vi har valt delar av Ros-
lagsleden, som går förbi 
Danderyd, Täby och Vallen-
tuna. Det fi nns även andra 
sträckningar att följa – 
kolla in nätet eller en karta 
över Roslagsleden för fl er 
alternativ. Sträckan ska ses 
som en inspirationsrunda 
– tänk på att förbereda dig 
väl och gå efter dina egna 
förutsättningar.

ROSLAGS-KULLA

ÅKERSBERGA

TÄBY

LIDINGÖ

VAXHOLM

DANDERYD

SOLLENTUNA

VALLENTUNA

ÖRSTA

 1. START

 Börja med att gå av 
tunnelbanan i Mörby 
centrum och promenera 
till starten som ligger vid 
Rinkebyskogen. Vill du se 
lite historia kan du vandra 
förbi Danderyds kyrka 
som är från 1400-talet 
innan du startar vand-
ringen på Roslagsledens 
start i Rinkebyskogen.

2. JARLABANKES STEN

 Från Edsvikens norra 
ände och ända upp till 
Hagby gård i Täby följer 
Roslagsleden en av de 
gamla vikingavägarna. 
Under den promenaden 
kan du se fl era runstenar 
– bland annat Jarlabankes 
sten i Rösjöskogen.

3. KARBY GÅRD

 Karby gård i Täby är ett 
föreningsdrivet kultur-
centrum där du kan se en 
massa konst. Du kan även 
äta lite mat eller fi ka och 
om du vill har de även 
alkoholrättigheter. Har 
öppet under helgerna.  

5. ANGARNSSJÖÄNGEN

 Angarnssjöängen som 
ligger i Vallentuna är 
länets fi naste fågelsjö 
enligt många. Här fi nns 
25 häckande arter. Här 
fi nns ett torn där du kan 
studera fåglar och en 
rastplats.

6. LÅNGHUNDRALEDEN

 När du kommer till bron 
vid Brottby så korsar 
vandringsleden Lång-
hundraleden som var vi-
kingarna farled. Här fi nns 
vackra kanotleder, sevär-
digheter som vikingagra-
var och fi na badplatser.

7. LÖVHAGEN

 Vid Brollsta golfklubb i 
Vallentuna tar vår vand-
ring slut. Vill du åka kol-
lektivt härifrån går buss 
665 från Lövhagen mot 
Vallentuna station, en 
840 meters lång prome-
nad från golfklubben.

  Leden som Roslagsleden är en del av går från 
Turkiet till Kilpisjärvi i norra Finland. Vi zoomar 
in på Danderyd, Täby och Vallentuna och ser 
vilka fi na stopp som fi nns längs vägen.  

  Leden som Roslagsleden är en del av går från 
Turkiet till Kilpisjärvi i norra Finland. Vi zoomar 
in på Danderyd, Täby och Vallentuna och ser 
vilka fi na stopp som fi nns längs vägen.  


