Tips på utflyktsmål i Täby
Cirkusleken: Lekplatsen
Cirkusleken har spännande lekredskap, en cirkusvagn och sjölejon. För de
lite äldre besökarna finns
både boulebana och
utegym. Fler lekplatser
finns på taby.se/lekplatser
Trafiklekplatsen: På lekplatsen Trafikleken får
besökarna möjlighet att
lära sig trafikkunskap
genom bland annat
trafikskyltar. Ta en sväng
med cykel eller sparkcykel
och prova trafik i miniformat. Intill trafiklekplatsen
finns en lekplats med bland
annat gungor och klätterställning.
Fler lekplatser finns på taby.se/lekplatser
Idrottsplatsen Friplassen:
Vid Vallatorpskolan finns
idrottsplatsen Friplassen
som är anpassad för lek,
idrott och friidrott och
riktar sig till de yngre
besökarna. Här kan
besökarna hoppa höjdoch längdhopp, stöta kula
och springa 100 meter.
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Hägernäs strands utegym:
På Hägernäs strands
utegym finns redskap för
träning med egen kroppsvikt. Med en smartphone
kan besökare scanna av en
QR-kod för att se instruktionsfilmer. I anslutning
till gymmet finns bland
annat sittplatser, lekplats
och bad. taby.se/utegym
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Skarpängsparkens utegym:
På Skarpängsparkens
utegym kan besökare
träna koordinations- och
konditionsträning med
hjälp av redskap. Skarp
ängsparken innehåller
även stora gräsytor, en
skateyta och en lekplats.
I närheten av parken
finns också Mörtsjön
med motionsspår.
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Centralparken: I centralparken finns aktiviteter
för många. Parken är stor
och har bland annat två
lekplatser, ett bad, tennisplan, utegym, seniorgym
och boulebanor. För den
som vill promenera i parken
finns ett skulpturstråk att
besöka. taby.se/parker
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Konst: Visste du att Täby
kommun äger cirka 1700
konstverk som är utplacerade i den offentliga
miljön? Förutom att ta
del av konsten på plats kan
du också uppleva konstverken som är placerade
utomhus genom appen
”Upptäck konsten”.
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Rönninge by: I Rönninge
by vid Rönningesjöns
östra strand får du se hur
vardagen gestaltade sig
för en täbybonde för
100 år sedan. Här finns
ladugård med djur,
kaffestuga, hembygds
museum och en slöjdbod.
Allt i ett vackert natur
reservat. Upptäck mer på:
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Strandpromenad utmed
Värtan: Här finns en fin
strandpromenad som löper
utmed Hägernäs och
Viggbyholm med flera
småbåtshamnar.
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Forn- och naturstig
vid Täby prästgårds
naturreservat: I markerna
söder om Prästgården och
Skogberga gård finns mer
än tusen år gamla hus
terasser, stenmurar och
gravar från när järn
ålderns bönder levde här.
En stig med informationsskyltar tar dig med på en
promenad bakåt i tiden.
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Åva skatepark: Åva skatepark är en 800 kvadratmeter stor skatepark belägen intill Åva gymnasium
och Tibble ishall. Här kan
du åka skateboard och
inlines. Intill skateparken
ligger en sparkcykelpark.
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Runriket: Runriket
sträcker sig 3,5 mil runt
Vallentunasjön och är
världens runstenstätaste
bygd. Här kan du besöka
nio historiska platser
och se exempel på olika
typer av runristningar
från vikingatiden. De
nio platser som finns att
besöka är: Jarlabankes
bro (porten till Runriket),
Täby kyrka, Broby bro, Fällbro, Risbyle, Gällsta, Gullbron,
Vallentuna kyrka och Arkils tingstad. Upptäck mer på:
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Skavlöten: Skavlötens
friluftsanläggning ligger
vid norra änden av Rönningesjön. Här hittar du
spårcentral med flera
motionsspår och ett nytt
utegym, badplats och
värmestuga. Allt i ett
vackert naturreservat.
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Ensta krog: Ensta frilufts
gård ligger centralt i Täby
på Stockholmsvägen 205.
Här finns spårcentral
med flera motionsspår
och utegym.

Täby idrottsplats: Täby
idrottsplats, även kallad
Vikingavallen, ligger i
Täby kyrkby. Här hittar
du spårcentral med flera
motionsspår. Du har också
tillgång till omklädningsrum, toaletter, dusch
och bastu.
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Hägerneholmsparken:
Hägerneholmsparken är
en lekfull och spännande
aktivitetspark som är
indelad i två delar på
varsin sida av torget. En
mindre för småbarnslek
och en lekplats för lite
äldre besökare. Förutom
två lekplatser finns en
multisportplan, ett
elektroniskt bollplank och
utegym. taby.se/parker
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Åkerbyparken: I Åkerbyparken finns en rosengård
med körsbärsträd och
magnolior. I mitten av
parken finns en fontän.
Runt om i parken finns
sittplatser för den som
vill beundra äppellunden
eller någon av de blomstrande planteringarna.

Stolpaskogen: Stolpaskogen
är Täbys största naturparksområde. Här kan du
uppleva varierade skogs
miljöer. Inne i Stolpaskogen
finns ett vindskydd samt
en grillplats.
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Mörtsjöskogen: Vandra
runt Mörtsjön och Käringsjön på slingorna Sjö
slingan och Skogsslingan.
Här finns tysta och orörda
skogsområden. Dessutom
har motionsspåret runt
Mörtsjöskogen rustats
upp med bättre underlag,
belysning och skyltning.
taby.se/naturomraden
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Visingedammen i Täby:
Promenera på en grusad
promenadstig som går
runt hela anläggningen.
Njut i skuggan av träden,
beskåda den fina fontänen
eller slå dig ner på en av
sittplatserna med bord.
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Strandpromenad Rönning
sjön: Runt Rönningesjön
löper ett trevligt och
populärt promenadstråk.
Utmed sjön finns lekplatser,
motionsspår, grillplatser,
badplatser, utegym och
annat att upptäcka. taby.se
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Discover Täby’s parks and green areas
Cirkusleken: The playground Cirkusleken has
exciting play equipment,
a circus carriage and sea
lions. For the older visitors
a boules court and an
outdoor gym.
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taby.se/lekplatser

Trafiklekplatsen: In the
playground Trafiklek
platsen, visitors are given
the opportunity to learn
traffic safety through
traffic signs, among other
things. Ride a bike or
scooter through the mini
traffic course. Next to the
traffic playground is a
playground with swings
and climbing frames. taby.se/lekplatser
Idrottsplatsen Friplassen:
Near Vallatorpskolan is
the sports area Friplassen
which is adapted for play,
sports and athletics and is
aimed at the younger
visitors. Here, visitors can
do high jump and long
jump, shot put and run the
100-meter track.
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Hägernäs strand outdoor
gym: At Hägernäs beach
outdoor gym there is
equipment for training
with your own body
weight. With a smartphone, visitors can scan a
QR code to watch instructional videos. There is
seating next to the gym,
along with a playground
and swimming. taby.se/utegym
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Skarpängsparken outdoor
gym: At Skarpängs
parken’s outdoor gym,
visitors can practice
coordination and fitness
training with the help of
equipment. Skarpängs
parken also has large
grassy areas, a small skate
area and a playground.
Nearby the park is also
Mörtsjön with exercise tracks.
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Centralparken: In Centralparken there is room for
many activities. The park
is large and has two
playgrounds, a swimming
pool, tennis court, outdoor
gym, senior gym and
boules courts. For those
who enjoy a walk in the
park, there is a sculpture
trail to visit. taby.se/parker
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Art in Täby: Did you know
that the municipality of
Täby owns about 1700
works of art that are
placed in the public
environment? In addition
to taking part in the art
on site, you can also
experience the artwork
that is placed outdoors
through the app
”Upptäck konsten”.
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Skavlöten: Skavlöten is
located at the northern end
of Rönningesjön. Here you
will find a trail hub with
several exercise tracks and
a new outdoor gym, swimming area and heated cabin.
All in a beautiful nature
reserve. taby.se/motionsspar-
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Ensta krog: Ensta krog is
centrally located in Täby
on Stockholmsvägen 205.
Here there is a trail hub
with several exercise tracks
and outdoor gym.

Täby idrottsplats: Täby
idrottsplats, also called
Vikingavallen, is located in
Täby kyrkby. Here you will
find a trail hub with several
exercise tracks. You also
have access to changing
rooms, toilets, shower and
sauna. taby.se/motionsspar-
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Walk along Värtan: Here
is a nice walking path that
runs along Hägernäs and
Viggbyholm with several
marinas.
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Åkerbyparken: In Åkerby
parken there is a rose garden with cherry trees and
magnolias. In the middle
of the park is a fountain.
Around the park there are
seats for those who want
to admire the apple grove
or any of the flower beds.

Hägerneholmsparken:
Hägerneholmsparken is
a playful and exciting
activity park that is
divided into two parts on
each side of the square.
A smaller one for toddler
play and a playground for
slightly older visitors. In
addition to two playgrounds, there is a multisport area, an electronic
ball court and outdoor gym. taby.se/parker

Stolpaskogen: Stolpaskogen
is Täby’s largest nature park
area. Here you can experience varied forest environments within walking
distance. Inside the Stolpa
skogen there is a shelter and
an organized barbecue
area. taby.se/naturupplevelser
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Rönninge by: In Rönninge
village, on the eastern
shore of Rönningesjön,
you can discover how
everyday life for a farmer
was 100 years ago. Here
you will find a barn with
animals, a coffee house, a
museum and a craft shop.
All in a beautiful nature
reserve. ronningeby.com
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Runriket: Runriket
extends 21,7 miles
around Vallentunasjön
and has the world’s
highest concentration
of runestones. Here you
can visit nine historical
sites and see examples of
different types of runic
carvings from the Viking
Age. The nine places to
visit are: Jarlabankes bro
(the gateway to Runriket), Täby kyrka, Broby bro, Fällbro,
Risbyle, Gällsta, Gullbron, Vallentuna kyrka and Arkils
tingstad. runriket.se
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Old nature path along Täby
prästgårds nature reserve:
In the fields south of
Prästgården and Skogberga gård there are old
house terraces, stone walls
and graves from when
Iron Age peasants lived
here. A path with information signs takes you on a
walk back in time.
taby.se/naturupplevelser

Åva skate park: Åva skatepark is an 800 square
meter skate park located
next to Åva gymnasium
and Tibble ice rink.
Here you can go skateboarding and use inlines.
taby.se/lekplatser
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Stora Värtan

12

13

Visingedammen in Täby:
Walk on a gravel path that
runs around the entire
facility. Enjoy the shade of
the trees, the view of the
pretty fountain or the
seating areas with tables.
Mörtsjöskogen: Hike
around Mörtsjön and
Käringsjön on the landscaped trails Sjöslingan
and Skogsslingan. Here
you will find quiet and
unspoiled forest areas. In
addition, exercise tracks
in Mörtsjöskogen have
been equipped with better
tack surfaces, lighting and
signage. taby.se/naturupplevelser
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Walk along Rönningesjön:
Along the shores of
Rönningesjön runs a
beautiful and popular
walking route. Nearby there
are playgrounds, exercise
tracks, barbecue areas,
swimming areas, outdoor
gym and other things to
discover. taby.se
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