
fysingedagen
Söndag 7 september kl. 10-16

Läs mer på hemsidan www.fysingenrunt.se

Gamla apoteket
trädGårdsfest  
– Försäljning av grönsaker, blommor,   
 honung, äpplen m.m. 
– Titta och klappa på ankor och höns. 
– Kom med ditt veteranfordon och träffa  
 andra entusiaster.

picchus café
– Här serveras rykande varma kolbullar   
 med lingonsylt, hemlagade soppor och  
 smarriga kakor.
– Jarl Johansson ställer ut målningar i   
 olja, akryl och akvarell.
– picchus spelmän underhåller 12.00 
 och 13.30.

lenas keramik 
– Prova på att dreja. Butiken är öppen.

smidesverkstad med försäljning.

cykelfrämjandet arrangerar tur runt 
Fysingen med start vid G:a Apoteket 10.00

ateljéöppet i viks dragontorp hos konst-
nären Weikko Kuuzela (Almungevägen)

hammarby kyrka
10.00 öppnas den vackra kyrkan med  
kyrkogård, gravkapell och trefaldighets-
källa. Fika serveras fram till 15.00.
12.00 och 14.00 visning av Hammarby 
kyrka.
16.00 Bulgarisk och romsk folkmusik 
med 3 Leva.

Wik event & konferens
10.00-17.00 Specialpriser – Fysingedagen. 
drop in! Buggyracing, Crosskart, Segway 
m.m. Hamburgare & korv, enklare café.

the nut house
serverinG & butik
Salladsbuffé, mackor, hembakat och 
rykande färskt kaffe. 
fyll på skafferiet till vintern. Alla prylar 
och växter finns till försäljning!

”classic car meetinG”
13.00-15.00. Säsongsavslutning för 
entusiastbilträffarna. Egen parkering 
för klenoderna. Alla entusiastfordon är 
välkomna, bilar, motorcyklar och mopeder. 
Snacka, sparka däck och beskåda vackra 
klenoder.

utställninG. Dukning och bords- 
arangering med naturen som tillgång. 

tipspromenad för små och stora.

trädGårdspel (spelen finns på plats).

Ös-We rinG Gokart
10.00-18.00. Priser – se hemsidan. 
Junior. 120cc och har en toppfart på ca 
50km/h. Minålder 8 år och/eller 135 cm.
senior. 16 Carolibilar från 2013 med 
270cc Honda motorer. Toppfart ca 80 km/h 
och grym väghållning. 15-årsgräns på 
seniorbilarna.

skånela kyrka/
norrsunda fÖrsamlinG
Kyrkan öppen för visning och guidning. 
Ca 20 min musikstunder en gång i timmen. 
11.00 och 12.00 Evergreens på gitarr med 
Arne Magnusson.
13.00 och 14.00 Lisa sjunger Bellman.
15.00 Gudstjänst med orgel. 
Kyrkan bjuder på enklare fika.

skånelaholms slott
Guidade visningar av det okända lant- 
slottet från 1600-talet.  
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
OBS! max 25 personer per visning. Det 
finns ingen servering på slottet.

skånela rastplats/ 
cykelrastplatsen
Gula skolan Skånela bjuder på rekreation 
och återhämtning och senaste fakta om 
vitalisering och hälsa.
– Bli medlem i Fokus frisk klubben 
– Lev friskt länge!
– Njut av massage 
– Lyssna på vad som startar upp i höst! 
– Inspireras av” Visionen om hur lands- 
 bygden runt Skånela skulle kunna 
 utvecklas”.
– Träffa politiker 
– Njut av mat och dryck.
soppa med bröd, grillkorv på vildsvin, 
våfflor och kaffe finns att köpa.

strÖms Gård/ 
fåGelskådarna
Gård från 1700-talet som ligger omgivet av 
naturreservat i ett fågelskyddsområde.
café
– Nybakat fikabröd och ”delikat mat från  
 gårdens nötkött”.
– Försäljning av lokalproducerat kött.
åk häst och vaGn
vallhundsuppvisninG 11.00 o 14.00
fåGelGuider finns på plats hela dagen. 
Ta gärna med egen kikare.

Guidad naturvandrinG 
forntid & fåGlar
Sigtuna kommun bjuder in till naturguidning:  
Följ med Bosse Björnsäter från Storstock-
holms Naturguider på en vandring från  
Åshusby gravfält och den mäktiga konunga- 
graven Nordians hög ner till Fysingens 
fågeltorn där vi kan spana ut över sjön. 
Samling vid buss.hpl. Åshusby gård 11.45  
(Buss 577 från Märsta st 11.30) 
Avslut Rosersbergs pendeltågsstation. 
Ca 4 km, 3 timmar inkl fikapaus. 
Ta med matsäck!

Gratis entré till samtliga
aktiviteter! Beachflaggor som visar 
var respektive aktivitet är belägen finns på 
Stockholm, Almunge och Skånelavägen.


