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Guidad promenad i Mosabacka
Mosabacka promenad görs på tisdag 23.5.2017 kl. 18:00-ca 20:00. Ca 4,5 km varierande terräng, asfalt och sandvägar,
höjdskillnader. Start vid Mosabacka järnvägsstations parkering, Lavvägen 12, Helsingfors. Promenaden guidas av
Marketta Währn.
Vi går via Fallkulla och runt odlingslotterna till gamla Mosabacka, via kyrkan förbi ett antal skyddade gamla trähus till
Erä, Trollstensparken och upp mot järnvägen och förbi bl.a. fabriksbyggnaderna och arbetarföreningens hus tillbaka till
parkeringen där vi började.
Deltagande är gratis!
Arrangörerna rekommenderar ordentliga promenadskor eller kängor och kläder enligt väder. Ta med gott humör och
eventuellt lite slantar för kaffe under eller efter promenaden! Var och en promenerar på eget ansvar.
Närmare info: nos.fi/finland100/stigar/
Projektet ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum.
Projektet ägs av Norr om Stan rf och stöds av Svensk Förening i Åggelby.

Promenaden ingår i projektet

100 km svenska stigar i norra Helsingfors med omnejd

Jubileumsåret till ära görs 18 stadsstigar i norra Helsingfors med omnejd på svenska. Meningen är att lyfta fram det i respektive
område som är av särskilt intresse på svenska, antingen historiskt, för tillfället eller med tanke på framtiden. Stigarna har
sammanställts av Norr om Stan rf i samarbete med lokala föreningar och engagerade privatpersoner. Efter de guidade
jungfrupromenaderna läggs rutten och materialet upp på http://nos.fi/finland100/stigar/, där man fritt kan ladda ner det och
promenera på eget bevåg. Jungfrupromenaderna är huvudsakligen gratis.
Den kronologiska ordningen för de guidade promenaderna är följande:
13.5.2017 lördag kl. 12:00 – Sillböle järngruvor
19.5.2017 fredag kl. 17:30 – Dickursby
21.5.2017 söndag kl. 13:30 – Malms begravningsplats
23.5.2017 tisdag kl. 18:00 - Mosabacka
27.5.2017 lördag kl. 15:00 – Vallgårdsdalen
28.5.2017 söndag kl. 12:00 – Arabia, Gammelstaden
10.6.2017 lördag kl. 12:00 – Kårböle
19.6.2017 måndag kl. 18:00 – Övre Nybacka till Kyrkoby,
cykeltur
21.6.2917 onsdag kl. 17:15 – Kyrkoby (Helsinge)
16.8.2017 onsdag kl. 18:00 - Brobacka
20.8.2017 söndag kl. 12:00 – Domarby
23.8.2017 onsdag kl. 18:00 – Staffansby skola
30.8.2017 onsdag kl. 18:00 - Kottby
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3.9.2017 söndag kl. 13:00 – Malm
9.9.2017 lördag kl. 12:00 – Vandaforsen
(16.9.2017 lördag kl. 12:00 - Arabia, Gammelstaden,
guidning 2)
17.9.2017 söndag kl. 15:00 - Sottungsby
23.9.2017 lördag kl. 14:00 – Sjöskog
30.10.2017 kl. 18:00 - Åggelby skolpromenad, virtuell
vandring
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