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Natur- och kulturvandring runt Bålsta 
 

 

Årets första natur- och kulturvandring gick av stapeln den 17 februari med start vid PIA-närköp. 

Temat för dagen var att uppleva och få höra om diverse nya företeelser i kommunen samt lite om 

vad som finns kvar sedan förr. Intresset för vandringen var mycket större än förväntat varför vi 

blev tvungna att dela upp oss, med tanke på att FHMs rekommendationer, i fyra grupper med 

åtta personer per grupp.  

Vår första anhalt blev den 

nya lekparken som döpts till 

Enebyparken och som 

öppnades i november 2020. 

Sedan dess har den varit 

mycket använd av 

barnfamiljer speciellt under 

helgerna.  

Grillplatsen är jättefin men 

med tanke på trycket under 

helgerna borde det kanske 

vara två stycken. Till våren 

är nog också boulebanan 

klar för användning.  
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Idag hade vi hela lekparken för oss 

själva!  

Många av seniorerna har tack och lov 

barnasinnet kvar så en hel del av 

utrustningen användes flitigt. 
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Vandringen mot Balders hage 

fortsatte och vi förundrades över de 

grabbar som bytte tak på ett av husen 

vid Slagavägen.  

Väl framme vid Skörbyleden fick vi 

alla i stort sätt samma information 

om de nyligen anlagda dammarna i 

hagen.  

Dammarna är till för att rena det 

dagvatten som kommer från området 

runt bland annat det nya 

logistikcentrumet.  

Solen tittade fram strax innan det var 

dags för vårt medhavda vilket vi 

tacksamt tog emot. 

Vi hittade fyra olika ställen för 

grupperna att fika på så vi kunde hålla 

hyfsat avstånd även under denna 

viktiga del av vandringen.  
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Under vandringen tillbaka till våra bilar fick vi 

höra en del om de fornminnen som finns längs 

med Björnbrospåret. Någon trodde att det var 

blåmossa på en av de resta stenarna utefter 

stigen men vi är tveksam.  

Blåmossa enligt artfakta.se 

En fin dag avslutades efter ungefär 7 km från där vi startade. Vi hoppas att nästa vandring sker i 

lika bra väder!  

Fotona är tagna av oss, Ursula Edfast och Rolf Adolfsson. 

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson 

Kulturarrangemang i samarbete med  


