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Zonförslag i Sollentuna 
 

Den här översikten på zonförslag i  Sol lentuna  kommun påbörjades efter att Maqqan bett 

om hjälp i Forumet att hitta bra platser för nya zoner i Stockholmsregionen. Översikten koncentrerar 

sig på Sollentuna av två anledningar, Sollentuna behöver bestämt fler zoner  och jag hittar i 

trakten nästan lika bra som jag hittar på min egen bakgård. 

Maqqan har med det här förslagsupplägget fått några förslag på zoner i norra Sollentuna, i Norrviken. 

Zonförslagen i översikten är flera och kanske mer omfattande beskrivna än de brukar vara. Jag ville 

därför kolla om det är ett upplägg som fungerar för er Zonläggare, och det uppfattade jag att 

Maqqan tyckte. Jag fortsätter därför att ge zonförslag i Sollentuna på det här formatet.  

 

Min avsikt är att översikten ska vara ett stöd i arbetet och utvärdera och placera zoner i hela 

Sollentunatrakten. Det kan inte vara lätt att sätta sig in i alla förutsättningar i ett område när man 

själv befinner sig på många mils avstånd. Jag har full förståelse för att det också flerandra sätt att 

hitta möjligheter till fler zoner i Sollentuna än i den här översikten. 

 

Arbetet med att reka bra zonplatser har tagit mycket mer tid i anspråk än jag trodde. Det tar många 

många timmar att få ihop hela Sollentuna så det får bli några zonförslag i taget istället för hela 

Sollentuna på en gång som tanken från början var. Nu kommer därför tolv zonförslag i  södra 

Sollentuna .   
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Därför behövs fler zoner i  Sollentuna 
 

Vi börjar med att titta på zontäthet i kommuner som ligger närmast norr om Stockholms kommun; 

Solna, Sundbyberg. Sollentuna och Järfälla 

 

Kommun Areal  
(km2 ) 

Befolkning Zoner Zoner/ km2 Zoner/1000 
invånare 

Sollentuna 56 75 000 122 2,2 1,6 

Solna 20 78 000 151 7,6 1,9 

Sundbyberg 8,7 48 000 77 8,9 1,6 

Järfälla 63 75 000 193 3,1 2,6 

 

För den som turfar i de här kommunerna är det kännbar hur mycket längre det är mellan 

zonerna i  Sol lentuna . Det gör att vi som turfar i och/eller genom Sollentuna ofta istället väljer 

zonerna i Kista (Stockholms kommun) som är helt sammanvuxet med sydvästra Sollentuna i gränsen 

mot kommundelen Helenelund.  

 

Eftersom det är glest med zoner i Sollentuna väljer vi gärna istället Solna, Sundbyberg och Stockholm.  

Dessa turfval tillsammans med att ett stort antal av Sollentunas zoner ligger i obebyggda 

naturområden påverkar så klart fairyn. Många av de redan placerade zonerna på orten skulle må bra 

av att kompletteras med fler zoner. Behovet är stort av zonförtätning och ökade möjlighet till 

omväxlande turfslingor. 

 

I Sollentuna bor det nästan 75 000 människor. Det är fler än det bor i staden Kalmar där det finns 

nästan 400 zoner!!  Lägger vi så till att många pendlar hit för att jobba här eller i något av Kistas 

65 000 jobb så förstår vi att det är många som turfar här. En vanlig vardag rör sig al ltså 

140 000 människor i  Sol lentunas näromgivning . Det är lika många människor som det bor i 

Norrköpings kommun, och där finns det nästan 300 zoner. Därtill, med närheten till Stockholm, den 

sällsamma naturen och de många jobben så växer Sollentuna fortare än flertalet kommuner i Sverige. 

 

Sollentuna är en av Sveriges bäst rustade orter när det kommer till cykelvägar . Sollentunas mål för 

cykeltrafikanter är ”Det ska vara attraktivt att cykla i Sollentuna. Inom fem år ska Sollentuna utses till 

Sveriges bästa cykelkommun.” På alla cykelleder finns bara en zon som man kan ta den utan att först 

korsa en hårt trafikerad väg, zonen HeSellShells. Det är dags att göra något åt det. Läs vad Stockholms 

cykelombud tycker om Sollentunas satsning på cykeltrafik här: 

http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/sollentuna-imponerar.htm 

 

Så finns här förstås tre f ina naturreservat  som erbjuder både motionsmöjligheter och rekreation. 

Det har Turf uppmärksammat, mer än var fjärde zon i Sollentuna ligger i glesbebyggt naturnära 

områden. Det är bra och uppskattat och nya zoner i den här typen av Sollentunas områden bör 

placeras så de lockar till utflykt genom att man kan erövra mer än en zon på halvmilen. 

 

Alltså, f ler  zoner ti l l  Sol lentuna därför att  det är 

1.  För långt mellan zonerna  

2. Många turfare  i området som sannolikt kommer bli fler 

3. Synnerl igen växlande omgivning  som bjuder på 

a. Ovanligt bra rustade cykelvägar 

b. Sällsam och unik natur   

http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/sollentuna-imponerar.htm
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 SÖDRA SOLLENTUNA – HELENELUND 

 
Helenelund är den sydligaste kommundelen i Sollentuna. Här bor nästan 12 000  av 

Sollentunas 75 000 invånare. Det betyder att Helenelund är Sollentunas näst mest befolkade 

kommundel. Med närheten till Kista med alla arbetstillfällen, Stockholms centrum med allt som 

erbjuds där och till hav med natur växer befolkningen i området. Här pågår stora 

stadsdelsförändringar.  

 

Pendeltågsstationen Helenelunds station  ligger i Helenelunds Centrum, 11 km från 

Stockholms Centrum. Hit arbetspendlar många stockholmare, det bara är bara 300 m ti l l  Kista  

(Stockholm), - Sveriges Silicon Valley. I Kista finns det runt 8 500 företag som sysselsätter mer än 

65 000 personer! Många pendlar via Helenelund och om ett par år finns här också en hållplats för 

tvärbanan.  

 

Sollentunas västra del  av  havsviken Edsviken förvaltas av Helenelund . Grönområdet 

i havets närhet är ett naturreservat, Tegelhagskogens naturreservat. Här fanns under sent 1800-tal 

och tidigt 1900-tal ett framgångsrikt tegelbruk som fått låna ut sitt namn till naturreservatet. I 

dungarna och fälten finns en del lämningar från brukets verkstäder och bostäder. Mest iögonfallande 

är Silverdals herrgård som numera används som skola. Naturreservatet är till för ett aktivt friluftsliv, 

för återhämtning och hälsofrämjande aktiviteter. Här finns gott om stigar där man enkelt kan gå, 

springa och cykla. I området finns alla möjligheter till fler zoner som var och en kommer bjuda på 

både erövringspoäng, motion och upplevelser.  
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En av Stockholmsregionens prioriterade cykelbanor  går genom Helenelund. Cykelbanan går 

hela vägen från Stockholm C via Solna och Sollentuna till Upplands Väsby och Märsta. Här 

cykelpendlar många från norr mot Stockholm via Sollentuna och från söder via Solna till Kista. 

Sollentunas del av cykelbanan är en av Stockholms mer moderna cykelbanor och de senaste 

vintrarna har Sollentuna kommunen sop-saltat sin sträcka utmärkt bra. 

 

På cykelbanan genom Sollentuna finns idag inte en enda zon. Zonerna Batongstaden, som ligger på 

gränsen mellan Sollentuna och Solna, och Scoutstigen ligger intill, men båda erövringarna kräver att 

man korsar den mycket trafikerade Sollentunavägen.  

 

Helenelund behöver förtätas med zoner på al la sätt .  

Vi är många som turfar i Helenelund! Såväl Sollentunaturfare som pendelturfare slåss i bristen på 

zoner i Helenelund om ett femtontal zoner i Kista industriområde. Eftersom det är ett av Stockholms 

snabbast växande områden är det troligt att det snart är många fler som vill turfa här. 

 

Zonförslagen finns i  kartan ovan utmärkta med GPS -markörer i  två färger  och 

presenteras er utförligt i översikten. Zonförslag märkta med blå markörer ligger intill en cykelbana 

och erbjuder motion och relativt enkla poäng. De gröna markörerna är zonförslag som bjuder på mer 

än motion och poäng. Det kan vara en sevärdhet, en upplevelse eller en strapats. Först presenteras 

zonerna som ligger på eller intill en cykelbana, från Pelican Selfstrorage i söder till Fågelsångsparken i 

norr.  
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Pelican Selfstorage   
Adress: Sollentunavägen 3, 191 38 Sollentuna, GPS-koordinater 59.3953511, 17.9868184 

 

 

OM PLATSEN 

Vid zonen ”Batongstaden vid entrén till Polishögskolan på Sollentunavägen når vi gränsen mellan 

Sollentuna och Solna, vi  kommer ti l l  Helenelund !  

 

Cykelbanan går på västra sidan om Sollentunavägen och ”cykelbanezonerna” bör ligga så att vi 

undviker att korsa den hårt trafikerade vägen. Gatunumren på den här sidan vägen är udda! 

 

Cirka 550 meter längs Sollentunavägen efter zonen ”Batongstaden” finns en rondell.  

Med en zon här kan vi välja att fortsätta på cykelbanan eller vika av in i området Silverdal för 

möjlighet att ta zoner som ”Gärdestadszon” och ”Silverdalen”. Rubriken ”Pelican Selfstorage” på 

zonförslaget är valt bara för att det är ett företag med det namnet som ligger närmas rondellen (dock 

på andra sidan vägen) 

 

TURFUPPLEVELSE 

Zonen är en motionszon på cykelbana som ger Sollentuna välbehövlig zonförtätning. 

Zonen kan taggas: Ordinary  

 

NAMNFÖRSLAG 

RoundAbout   alt.    HeleneCopse (Copse = Lund)  alt.  Silverdalen  (äldre för Sollentuna) 

 

AVSTÅND mellan zoner i närheten 

Batongstaden – Pelican Selfstorage 650 m 

Pelican Selfstorage – GärdestadsZon 600 m 

Pelican Selfstorage – Silverdalen 600 m 
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Silverdalslänken 
Adress: Sollentunavägen 19, 191 38 Sollentuna, GPS-koordinater 59.403641, 17.974308  

 

OM PLATSEN 

Mellan zonen ”Pelican Selfstorage och ”Silverdalslänken” blir det 650 m, ett skapligt avstånd jämfört 

med mellan grannkommuners zoner.  

 

Invid Silverdals kyrkogård ansluter sedan ett par år tillbaks en brant cykelramp som gör det möjligt 

att väl ja att  cykla ti l l  Kista längs Kymmlingelänken . Väljer man att fortsätta cykelbanan 

till Helenelunds centrum tar man sig till Kista genom en viadukt under motorvägen. Vilken väg 

cykelpendlarna tar beror på arbetsplatsens geografiska läge i Kista eller bara på att man ibland vill ha 

variation, som vilken Turfare som helst vill! 

 

TURFUPPLEVELSE 

Zonen är en motionszon på cykelbana som ger Sollentuna välbehövlig zonförtätning. 

Zonen kan taggas: Ordinary  

 

NAMNFÖRSLAG 

KistaRampen   alt.    Silverdalslänken  alt.  BackeUpp  (backe upp till cykelbanan längs påfarten) 

 

AVSTÅND mellan zoner i närheten 

Pelican Selfstorage - Silverdalslänken 650 m 

Silverdalslänken – TorsHus (Stockholm) 600 m 

Silverdalslänken – Besvärskåtan 500 m 

Silverdalslänken – Measure  650 m 
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OKQ8 Macken 
Adress: Sollentunavägen 29, 191 38 Sollentuna, GPS-koordinater 59.410448, 17.969667 

 

 

OM PLATSEN  

Sollentunas prioriterad cykelbana fortsätter norrut, genom Sollentuna och 650 m från den föreslagna 

zonen ”Silverdalslänken” ligger en OKQ8 mack. Här är det en lämplig plats för en zon i 

cykelbanaförtätande syfte. Dessutom, vilken turfare på äventyr har inte tvingats fylla på proviant vid 

en av alla dessa mackar?  

 

TURFUPPLEVELSE 

Zonen är en av flera motionszon på cykelbana, den här ligger så till att man enkelt kan fylla på 

matförrådet och luft i däcken. 

Zonen kan taggas: Ordinary  

 

NAMNFÖRSLAG 

OKMackan   alt.    TankStop  alt.  Fil lMeUp  

 

AVSTÅND mellan zoner i närheten 

Silverdalslänken – OKQ8 Macken 650 m 

OKQ8 Macken – Besvärskåtan 500 m 

OKQ8 Macken – Scoutstigen  300 m  

 

  



  Sid 8 (15) 

 

Zonförslag - Helenelund Senast Uppdaterad Förslag från N@a 
Sollentuna Kommun 2017-06-09, kl 10:00 Jeanette Fridberg 

Pizza House 
Adress: Sollentunavägen 51, 191 40 Sollentuna, GPS-koordinater 59.410507, 17.969665 

 

 

 

OM PLATSEN  

Från OKQ8 Macken till scoutstigen blir det 300 m och till en ny zon invid Pizza House blir det 350 m.  

 

Vi närmar oss centrala Helenelund och i de flesta centrum är det så här tätt, eller tätare, mellan 

zonerna. Från den föreslagna zonen Pizza House till MassEntrence i Kista (Stockholm, f.n. 65/9 zon) är 

det mindre än en kilometer. Det bor 12 000 personer i Helenelund, många i flerfamiljshusen på 

stupvägen, och det jobbar 65 000 människor i Kista. I stort rör sig alltså lika många människor en 

vardag i de centrala Helenelund som om hälften av Norrköpings befolkning vore här! 

 

TURFUPPLEVELSE 

Zonen är en motionszon på cykelbana som ger Sollentuna välbehövlig zonförtätning. 

Zonen kan taggas: Ordinary  

 

NAMNFÖRSLAG 

MatPåVäg   alt.      Pizzahuset  alt.    KistaNästa   

 

AVSTÅND mellan zoner i närheten 

OK Macken - Pizza House  350 m 

Pizza House – Scoutstigen  250 m  

Pizza House – HeleneZone  600 m 

Pizza House – Tallåstornet  450 m 
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Kummelbystenen  

Adress: Sollentunavägen 83, 191 40 Sollentuna, GPS-koordinater 59.41578, 17.96149 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM PLATSEN 

Kummelbystenen är en runsten från sent 1000-tal. Runsten står på kyrkogården vid Kummelby Kyrka, 

en statlig kyrka som ligger så nära cykelbanan en tomt kan – superbra! På runstenen, som är 2 meter 

hög och nästan 1,5 meter bred, står det ristat ”elka ' lit raisa stain ' eftiR ' sua=rtik ' b... ... ... -t ' 

eystain ' uk ' at ' emink ' suni ' sina ' in ' ikulfastr”.   

Snett över gatan från kyrkan ligger Helenelundsskolan, Sollentunas största grundskola. 

 

TURFUPPLEVELSE 

Den här zonen bjuder på ”cykla till jobbet och plocka Turfpoäng” och på kultur.  

Här behöver cyklisterna sakta ner farten, det är många barn som ska till skolan, så ett turfstopp skulle 

också vara en god gärning i det syftet. Om man så vill, här finns möjlighet att erbjuda medaljerna 

holyzone och ghostmedal 

Zonen kan taggas: Architechture, Holy, World Heritage  

 

NAMNFÖRSLAG 

Kummelbystenen   alt.    Elka  alt.     HolyStone   

 

Avstånd mellan zoner i närheten 

Pizza House - Kummelbystenen 850 m 

Kummelbystenen – Parkstop  350 m 

Kummelbystenen – PlayRound 650 m 

Kummelbystenen – Åsgårsvägen 650 m 

 

REFERENSER 

https://www.sollentuna.se/cykel 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kummelbystenen 

  

https://www.sollentuna.se/cykel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kummelbystenen
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Manhemsvägen 
Adress: Sollentunavägen 99, 191 40 Sollentuna, GPS-koordinater 59.418991, 17.959770 

 

 

OM PLATSEN 

Att placera en zon i närheten av korsningen Sollentunavägen – Manshemsvägen har bara ett syfte, 

skapa fler möjliga turfslingor i området. Lägger man zonen bakom busskuren blir den lätt att hitta 

och lätt att ta sig till. Platsen bjuder på föga upplevelser fler än att man härifrån enkelt tar sig till 

zonerna i områden som tillhör Sollentunas kommundel Tureberg. 

 

TURFUPPLEVELSE 

En zon vid korsningen Sollentunavägen – Manhemsvägen (på cykelbanan) ger kanske inte en 

spännande zon. Istället ger det möjlighet att variera turfturerna. Det längtar vi efter här i Sollentuna. 

Zonen kan taggas: Ordinary  

 

NAMNFÖRSLAG 

Lätta Zonen   alt.    Kuragömma  

 

Avstånd mellan zoner i närheten 

Kummelbystenen - Mannhemsvägen 300 m 

Mannhemsvägen – Åsgårdsvägen 400 m 

Mannhemsvägen – OldTimeZone 500 m 
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Fågelsångsparken  

Adress: Cedervägen 7, 191 44 Sollentuna, GPS koordinater 59.422688, 17.950484 

 

OM PLATSEN 

Fågelsångsparken är en grön oas i centrala Sollentuna. Här finns en modern lekplats med roliga 

lekattraktioner och ett härligt buskage med hemliga gångar. Hit går Sollentunaborna för att leka lekar 

som behöver stora gräsmattor som fotboll, brännboll och frisbee. Här joggar man, plockar man 

äpplen och samlar vänner och familj runt den medtagna grillen. Och eftersom vi tycker om att cykla i 

Sollentuna så finns här förstås också en fin cykelbana som går genom hela parken. Parken är ca 12ha 

stor. 

 

TURFUPPLEVELSE 

Hit cyklar, springer och går man enkelt. 

Parkens cykelbana är en förlängning på Sollentunas prioriterade cykelbanor 

Zonen kan användas för att variera flera turfslingor 

 

NAMNFÖRSLAG 

Fågelsångsparken  alt.    Birdpark  alt.     PlayAround   

 

 

Avstånd mellan zoner i närheten 

Fågelsångsparken – Kung Arnes Hög 550 m 

Fågelsångsparken – OldTimeZone 550 m 

Fågelsångsparken – Loves Korridor 400 m 

Fågelsångsparken – Sollstation 850 m 
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Kungshögen / Kung Agnes Hög  

Adress: Sollentunavägen 145+, 191 44 Sollentuna, GPS koordinater 59.424927, 17.953945 

 

OM PLATSEN 

Sollentunas egen kungagrav, Kung Agnes hög, ligger i Helenelund strax söder om Sollentuna centrum. 

Legenden säger att det är Agne, kung av Uppsalaätten, som ligger begravd här och högen är lika 

gammal som Uppsala högar. Efter att ha ätit och druckit i överkant ska kung Agne ha somnat vid 

Edsvikens strand. Då passade Skjalf, en konungadotter från Finland som Agne rövat med sig som 

krigsbyte, och hennes betjänter på att ta livet av honom genom att hänga upp honom i ett träd. 

Högen är 28 meter stor och nästan 5 meter hög och runt kung Agnes hög finns det ca 30 gravar.  

 

TURFUPPLEVELSE 

Kung Agnes hög ligger nära cykelbanan och Fågelsångsparken. 

Zonen skulle bjuda på kunglig svensk historia. 

En zon här ger fler valbara turfslingor i Sollentuna. 

 

NAMNFÖRSLAG 

Kung Agnes hög   

 

Avstånd mellan zoner i närheten 

Kung Agnes Hög - SollenCorner 600 m 

Kung Agnes Hög - OldTimeZone 800 m 

Kung Agnes Hög - Loves Korridor 600 m 

Kung Agnes Hög – Fågelsångsparken 550 m 

 

REFERENSER 

http://www.pbase.com/image/129866779 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sollentuna_kommun#Historia  

http://www.pbase.com/image/129866779
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sollentuna_kommun#Historia
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 Stigkorset till Havet  

Adress: Tegelhagsskogens naturreservat, Sollentuna, GPS koordinater 59.407088, 17.990007 

 

 

OM PLATSEN 

Stigkorset till havet ligger mitt i Tegelhagsskogens naturreservat. Reservatet, som är 90 hektar stort, 

ingår i en av Stockholmsregionens gröna kilar, Järvakilen. Reservatet har kontakt söderut med 

Nationalstadsparken. Tegelhagsområdet är mycket välbesökt och genomkorsas av ett väl utvecklat 

stignät och anlagda gångvägar, där det här stigkorset ingår. 

 

TURFUPPLEVELSE 

En zon här förtätar den fina turfslingan som går runt Edsviken.  

En zon här kommer locka fler Turfare till den här fantastiska naturen! 

 

NAMNFÖRSLAG 

TaMigTi l lHavet  alt.    Tegelhagar  alt.     Stigfinnaren   

 

AVSTÅND mellan zoner i närheten 

Stigkorset till Havet – Vikens Kors 450 m 

Stigkorset till Havet – Tegelkollo 350 m 

Stigkorset till Havet – Tegelhagen 550 m 

Fågelsångsparken – Kummelbyåsen 450 m 

 

REFERENSER 

https://www.sollentuna.se/globalassets/uppleva-och-gora/natur/naturvard/tegelhagsskogens-

naturreservat-skotselplan-2014-06-16---inkl-kartor.pdf 

 

  

https://www.sollentuna.se/globalassets/uppleva-och-gora/natur/naturvard/tegelhagsskogens-naturreservat-skotselplan-2014-06-16---inkl-kartor.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/uppleva-och-gora/natur/naturvard/tegelhagsskogens-naturreservat-skotselplan-2014-06-16---inkl-kartor.pdf
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GångBryggan över havet  

Adress: Tegelhagsskogens naturreservat, Sollentuna, GPS koordinater 59.40938, 17.99561 

 

 

OM PLATSEN 

Runt Edsviken finns trevliga cykelbara stigar som är väl underhållna. För att göra strandkanten mer 

tillgänglig finns ibland bryggor, som den i Tegelhagsskogens naturreservat invid den branta 

bergväggen som stupar ner mot havet. På bryggan finns bänkar som bjuder på en njutbar stund om 

man så vill. Sitter man här ser man Älgen som står på ett grund strax mitt i sundet. Det är Sollentuna 

Södra Scoutkår som markerat grundet som innan Älgens tid räknade in flera grundstötningar per 

säsong.  

 

TURFUPPLEVELSE 

En zon här förtätar den fina turfslingan som går runt Edsviken.  

En zon här kommer locka fler Turfare till den här fantastiska naturen! 

En zon här bjuder på samma njutning som Stockholms skärgård. 

 

NAMNFÖRSLAG 

Bryggsegl ing  alt.    Älgspaning  alt.     Bryggan   

 

AVSTÅND mellan zoner i närheten 

Gångbrygga – Vikens Kors 450 m 

Gångbrygga – Tegelhagens badplats 400 m 

Gångbrygga – Kummelbyåsen 600 m (man tar sig näppeligen rakt uppför branten) 
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Zonförslag - Helenelund Senast Uppdaterad Förslag från N@a 
Sollentuna Kommun 2017-06-09, kl 10:00 Jeanette Fridberg 

Tegelhagens Badplats & Tegelhagens Badzon  

Adress: Tegelhagsskogens naturreservat, Sollentuna, GPS koordinater 59.411254, 17.990465 

 

OM PLATSEN 

Tegelhagens badplats ligger i Tegelhagens naturreservatet. Naturreservatet är till för ett aktivt 

friluftsliv, för återhämtning och hälsofrämjande aktiviteter. I naturreservatet finns det gått om stigar 

där man gå, springa eller bara vara. Badplatsen har en fin sandstrand och en stor gräsmatta där man 

kan slå sig ner med sin turffika innan man ger sig ner i havet för att också erövra Order of Aquamen. 

Det är långgrunt här, så en badzon behöver ligga en bit ut från stranden. 

 

TURFUPPLEVELSE 

Tegelhagens Badplats: 

• Förtätar den fina turfslingan som går runt Edsviken.  

• En länk till en turfslinga genom Silverdal-Tegelhagen-Helenelunds C som borde vara  

 

Tegelhagens Badzon: 

• Fler badzoner till folket! (hälsar den genuina badkrukan N@a … hm…) 

 

NAMNFÖRSLAG 

Zonen på badstranden:  PåPlajan  /  PlajaTegelhagen / Badängen 

Zonen i badvattnet: IPlurret / SimLur / Badare 

 

Avstånd mellan zoner i närheten 

Tegelhagens Badplats - GångBryggan 350 m 

Tegelhagens Badplats - Kummelbyåsen 400 m 

Tegelhagens Badplats - Mullvägen 750 m 

Tegelhagens Badplats – Stigkorset till Havet 570 m 

 

REFERENSER 

Länsstyrelsen i Stockholm - Naturreservat 

Alla badplatser 

 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/sollentuna/tegelhagsskogen/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/sollentuna/tegelhagsskogen/Pages/default.aspx
http://www.allabadplatser.se/a/stockholms-lan/sollentuna/edsviken-tegelhagens-badplats/373

