
Assursstenen
  Linje 556 hpl Bro Kyrka

Strax norr om Bro kyrka finns en berömd runsten vars inskriptioner berättar om 
Assur, som var en  betydande man i bygden. I området ligger även en stor gravhög 
som bär hans namn. Stenens runor säger att hustrun Ginnlög anlade en bro till 
minne av Assur. Det är denna bro som gett namn åt kyrkan, socknen och kom-
munen. Ordet bro betyder ”anlagd väg” på vikingatidens språk. 

Björknäsbadet
  Linje 556 hpl Björknäsbadet

Fin badplats för hela familjen. I anslutning till den lilla campingen kan du utmana 
famljen på minigolf. Nere vid bryggorna kan ni tävla i fulaste dyket från hopptor-
net. Här finns en liten sandstrand, gräsytor, en grillplats och Holken-toaletter.

Bro skatepark
  Linje 555 hpl Norrgårdsvägen 

Proffs, nybörjare eller kanske bara nyfiken på att testa? På Råbyplan i närheten 
av Bro simhall ligger en skatepark där du kan slipa på dina skills i street, rail eller 
ramp.

Fastebolparken 
      Linje 552X, 553 H&V, 564 H&V hpl Viksjö centrum

Lekplatsen ligger innanför Viksjö centrum och parkens tema är: Insjö med grodor. 
Här finns lekredskap placerade i sjöar av blå gummimattor. Du hittar även bollplan 
och en skatepark.

Görvälnbadet
  Linje 552X hpl Görvälns slott 

Vid Mälarvägens slut ligger Görväln badet. Badet är perfekt för både barn och 
vuxna och erbjuder stora sluttande gräsytor, omklädningsrum, två lekplatser, 
gungor, beachvolleyplan, två grillplatser samt dusch och toalett.

Görvälns Slott & Skulpturpark 
  Linje 552X hpl Görvälns slott

Görväln ligger vackert beläget vid en vik av Mälaren. Här finns en välbevarad 
gårdsmiljö med byggnader från fyra sekler, där utsikten över vattnet från 
huvudbyggnaden och flyglarna är magnifik. Görväln omnämns för första gången 
1478, då riddaren Nils Fadhersson bekräftar att han gjort ett markbyte med 
ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna. Idag kan man strosa omkring i 
Görvälns skulptur park med konstverk av samtida  konstnärer. I slottsområdet 
finns även exotiska träd och Natur skyddsf öreningens Naturinfo. Goda svampår 
är Görvälnreservatet ett bra svampområde och här startar även den 44 mil långa 
Mälardalsleden. 

Hälsans stig
            Linje 544, 553, 564, 567, 953, 552X/Sommartid från Jakobsbergs Station

Starta eller sluta var du vill. Gå kort eller långt, snabbt eller långsamt. En prome-
nad gör alltid gott. Slingorna i Järfälla är 6 respektive 4 km.

 

Järva cykelled 
        546, 550, 553, 564 
          567,542,547,548,560 från Jakobsbergs Station

På vandringsleden Järvaleden kan du ta en skön promenad genom både skog och 
öppna landskap. Leden som är 35 km lång, är markerad och passerar de stora 
infarterna till Järvafältet. 

Bolindermuseet
      Linje 542, 547& 548 hpl Kallhäll station

Bolinders industrihistoria startar 1844 på Kungs holmen. Här tillverkade man 
ångmaskiner,  träbearbetningsmaskiner och råoljemotorer för bl.a. fartyg och såg-
industrier samt vedspisar, kaminer och köksutrustning som stekpannor, grytor, 
våffeljärn och köttkvarnar.

1906 köpte bolaget Kallhälls gård och 1909  startade produktionen i Kallhäll. 
Inriktningen var då främst spisar och köttkvarnar och under andra världskriget 
tillverkades bl.a. gengasaggregat och mycket annat till den svenska försvarsin-
dustrin. På 1950-talet kom kylskåp och elspisar att bli stora produkter. Men med 
tiden mäktade Bolinders inte med konkurrensen och 1956 var nedläggningen av 
Bolinders Fabriks AB ett faktum.

Järvafältets naturreservat  
  Linje 567 hpl Säby gård 

 
Järvafältet är ett av de största naturreservaten i Stockholms län. I det 2 500 
hektar stora kulturlandskapet finns fornlämningar från bronsåldern och levande 
jordbruk som delar utrymme med både skogar och sjöar. De många olika natur-
typerna har skapat fantastiska förutsättningar och ligger till grund för den stora 
artrikedomen bland djur och växter.  
 
Järvafältet är ett underbart rekreationsområde med markerade leder, stigar, 
rastplatser, raststugor och kaféer. Vid iordningställda grillplatser finns ved utlagd 
så att man kan göra upp eld och värma både sig själv och sin matsäck.

Sätt sommarens 
svåraste trick i 

Bro skatepark eller 
Fastebolparken. 

Björknäsbadet,  
Görvälnbadet eller 

Ängsjö?

Unna dig en 
resa till solen. 
I Järfälla och Upplands-Bro finns 
många härliga  badplatser och 
naturområden att njuta av. 

Autoladda ditt 
Access-kort.
När du aktiverar autoladdning 
på sl.se/mittsl behöver du inte 
oroa dig för saldot.

Barn under 7 år  
reser gratis med 
person med giltig 

biljett.
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8 624 avgångar 
varje dag.
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Hemester!
Upptäck dina lokala guldkorn i 
Järfälla och Upplands-Bro.
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Du har valt en fantastisk plats 
att bo på. Nära dramatisk natur, 
levande lantbruk, härliga badvikar,  
idrottsplatser och ståtliga slott och 
herresäten. Bara en bussresa bort.

Låt äventyret börja!
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Jakobsbergs konsthall & Koffsanmuseet
        Linje 541, 542, 546, 547, 552X, 553 H&V, 
        564 H&V, 561, hpl Jakobsbergs station 

Jakobsbergs konsthall är en konsthall för Järfällla kommuns utställningsverksamhet 
och ligger i Jakobsbergs bibliotek. Det lilla museet Koffsanrummet är en del av 
utställningen. Här visas fynd från utgrävningen av en sjökrog som fanns på ön 
Koffsan i Mälaren. Den gamla sjökrogen försvann på 1800-talet och resterna 
av den försvann under ett växande jordlager. År 1993 lät Järfälla Kultur göra en 
arkeologisk utgrävning på ön. Museet är utformat som en krogmiljö med bord och 
bänkar. En del av fynden finns nedsänkta i bordet och övriga fynd finns i montrar 
och i bokhyllorna. Alla utställningar har fri entré. 

Kallhälls 4H-gård
  Linje 548 hpl Termovägen

Djuren finns ute i sina hagar mellan kl 9-16. Om det finns personal i stallet är man 
välkommen in. På Kallhälls 4H-gård hittar du hästar, får, getter, kaniner, hönor och 
katter. Kommer du hit på våren finns chans att se nyfödda lamm och killingar. Går-
den fokuserar även på att bevara utrotningshotade svenska lantraser. Ett besök 
på Kallhälls 4H-gård är kostnadsfritt.

Kallhällsbadet, motionsslinga & utegym
      Linje 542, 547 & 548 hpl Kallhäll station

Precis i närheten av Kallhälls pendeltåg station ligger kommunens största frilufts-
bad som lockar besökare i alla åldrar. Från vandrar hemmet vid Kallhälls badet 
startar två  motionsslingor, den röda är 2,4 km och den gula är 3,1 km. Spåren har 
belysning och i anslutning finns även ett utegym.

Klätterklippan vid Ryssgraven
  Linje 554 hpl Kungsvägen

Klätterklippan vid Ryssgraven är ett mycket populärt mål bland klättrare. Du ser 
klippan från motorvägsbron innan Kungsängen, där den ligger vackert belägen 
precis vid stranden av Mälaren. Klippan är östvänd och cirka 100 meter lång och 
15–25 meter hög och har över femtio leder med olika svårighetsgrad. Med rätt 
utrustning och kunskaper är alla välkomna att komma och klättra.

Kvistabergs observatorium
  Linje 556 hpl Rättarboda

Strax utanför Bro, precis intill Mälaren, reser sig tre märkliga kupolformade 
byggnader mot skyn. Under 1900-talets första hälft bodde amatörastronomen 
Nils Tamm på gården intill. Redan 1918 lät han bygga ett mindre observatorium 
för privat bruk. Med hjälp av donation till Uppsala universitet började ett större 
observatorium byggas på 50-talet. Observatoriet stod klart 1963 och innehöll då 
Nordens största Schmidtteleskop. Idag ägs observatorie byggnaderna av Uppsala 
universitet, medan gården tillhör  Upplands-Bro kommun.

Lillsjöns friluftsområde
    Linje 558, 559 hpl Hallonvägen

I Lillsjöns friluftsområde finns något för alla som har tröttnat på att sitta inomhus. 
Testa områdets 18-håls frisbeegolfbana eller spela boule. Samla ihop några kom-
pisar och spela beachvolleyboll. Efter kan ni svalka er vid badplatsen och grilla vid 
grillplatsen. Här finns även en lekplats, motionsspår, hundbad och badbrygga. 

Riddarparken 
    544 från Jakobsbergs Station till Drabantvägen, gå sedan in längs med Drabantvägen 

så kommer du fram. Du kan även åka 953 till Riddarplatsen

Riddarparken är den centrala och moderna stadsparken i Jakobsbergs C. I parken 
finns vackra blomsterplanteringar, pergolor med klängror, sittplatser och vatten-
lek. Perfekt plats att bara vara.

Sandvik motionsspår & utegym
  Linje 553 H&V hpl Sandviksskolan

Spåret startar uppe vid Sandvik skolan. Sträckan är 2,9 km och har belysning fram 
till kl 23.00. Om inte det räcker finns även ett utegym om du behöver träna lite 
extra på marklyft och axelpress.

Sigtuna
  Linje 579 hpl Sigtuna Busstation

Sigtuna är svensk historia och rymmer minnen från dåtid till nutid. Här hittar du 
kyrkor och ruiner, slott och torparbyar, Sveriges minsta rådhus och landets största 
flygplats. Flanera längs Sveriges första gågata som även är platsen för Sveriges 
födelse. Det var här Erik Segersäll år 970 stod och pekade ut var Sigtuna stad 
skulle byggas. Här bildades det nya Sverige och Erik ropade ut sitt förslag till kung, 
sig själv. Res till Sigtuna för att uppleva de mysiga kullerstensgatorna, gå guidad 
tur eller strosa på strandpromenaden med en svalkande glass. 

Skälbyparken
  Linje 546 hpl Lärkvägen. 

    Linje 518, 541 hpl Skälby Budkavlevägen

Vid Skälby gård finns en fin park som präglas av sten hällar, gamla tallar, enar, slån 
och stora öppna gräsytor. Här finns en lekplats med BMX-bana samt ”Grytan”, 
en iordningställd arbetarbostad från 1920-talet. Vid Skälby gård nära dansbanan 
ligger även en trevlig lekplats för barnen. Temat är bondgård och i parken finns 
lekstall, katter, gris och trähäst med vagn. En stor del av park området utgörs av 
ett vårdat fornminnesområde.

Säbysjön fågelskådning
  Linje 567 hpl Säby gård 

I Västra Järvafältets naturreservat ligger Säbysjön som är känd för sin fina fågel-
skådning. Under vår och försommar kan du titta på änder och vadare som rastar 
eller häckar på strandängarna. I Säbysjön finns också en av länets större 

forts. skratt mås kolonier. Bästa platserna för fågelskådning är sjöns västra sida där 
det finns en utkiks kulle över Säby strandäng och på sjöns östra sida finns ett nytt 
fågeltorn.

Viksjö golfbana
        Linje 546, 553 H&V, 561 & 564 H&V  hpl Bondevägen

Ta ett par djupa andetag och njut av den fina om givningen istället för att förbanna 
alla missade slag.

Vålberga motionsspår 
    Linje 518, 541 hpl Barsbrovägen, gå ca 650 m

För dig som söker ett lite kortare spår är Vålberga motionsspår ett bra alternativ. 
Det startar vid parkeringen intill Barkarby station och sträcker sig 1,5 km. Före-
drar du att träna lite senare på dagen är spåret belyst till klockan 23.00.

Ådö-Lagnö naturreservat
  Linje 556 hpl Ådö

Sex kilometer sydväst om Bro ligger Ådö-Lagnö natur reservat på en halvö i 
Mälaren. Halvön domineras av stora ädellövskogar bestående av ek, ask, lind, alm 
och hassel med åkermark däremellan. Inom lövskogsområdena växer även stora 
mängder av den fridlysta misteln. När du klättrar upp på de högre partierna i 
området hittar du hällmarker med tall, gran, ek och lind. Denna vackra och varie-
rande natur ger fantastiska förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv med 
häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök. 

Ålstaparken temalekplats
    Linje 550 & 567 Hpl Stora torget

Låt barnen leka av sig på den nya lekplatsen med tema: Flygplats. Här leker de 
bland special ritade  redskap inom flyget som exempelvis en landnings bana, ett 
flygledar torn och en tankstation. Lekplatsen ligger på Flottiljområdet vid Löjt-
nantsvägen.

Ängsjö friluftsområde & bad
  Linje 548 hpl Ängsjö Friluftsgård 

I Stäket längst norrut i Järfälla kommun ligger Ängsjö frilufts område med två 
utomhus bad. Här finns bastu och motionsspår och bra möjligheter för svamp-
plockning.  

Hälsa på 
hästarna på 

Kallhälls  
4H-gård.

Sångsvan är 
en av ca 220 

fågelarter som 
har observerats 

vid Säbysjön. 

Du vet väl att du rör på dig 
upp till fyra gånger mer om 
du väljer kollektivtrafiken 
framför bilen. Bra för både 
din hälsa, din ekonomi och 
vår miljö.

Sigtuna
Fr. 31,−

Läs mer 
på sl.se

Hallå 
där!

Mälarbanan är 
avstängd mellan
5 - 28 juli. 
Resenärer hänvisas till 
ersättningsbussar.
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