Välkommen till Lejondal

N

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

Lejondalssjön

• framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
• parkera annat än på anvisad plats,
• övernatta i husvagn eller husbil,
• elda annat än på anvisade plats,
• rida,

Slåtterfibbla
Hypochoeris
maculata

• ta med hund som inte är kopplad,
• ha hund inom badplatsen (inkl sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj
t.o.m. den 30 september,

Gröngöling
Picus viridis

• inom badplatsområdet vid Hällkana friluftsgård lägga till med båt och att
i övrigt förtöja eller lägga upp båt på stranden mer än två dygn i följd på
samma plats,
• tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva upp växter samt att plocka gullvivor och liljekonvalj,
• gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg,
jord eller sten,

Rödklint
Centaurea jacea

• utan kommunens tillstånd sätta upp affisch, skylt eller liknande,

Hällkana
friluftsgård
INFORMATION

Tallticka
Phellinus pini

Odlingsmarkerna
Närmast Lejondalssjön är landskapet öppet med levande
åker- och betesmarker, vackert inramade med tall- och
lövbryn vid vattnet. Här och där i beteshagarna finns små
ytor med ängsväxter som kattfot, rödklint, jungfulin och
slåtterfibbla. De är rester från äldre tider då stora delar av
området var slåtteräng och traktens betesdjur betade i
skogen. Idag har hästar och får ersatt korna.
Skogarna
I det omväxlande skogslandskapet finns barrskogar i olika
åldrar med inslag av hällmarker och sumpskogar. Skogsbruk sker på en stor del av området. På andra delar får träden inte avverkas och där kommer skogen att åldras, som
t.ex. i området med gammal tall vid elljusspåret. I den äldre
skogen finns arter som har svårt att klara sig i det moderna
skogslandskapet. Ett exempel är talltickan. En vedsvamp
som bara kan leva på tallar som är minst 150 år gamla.
Bad och bärskog
Vid Hällkana friluftsgård finns badplats och ett 3 km långt
motionsspår. I anslutning till detta kan du följa en naturstig där du kan se de flesta av områdets naturtyper. I
väster följer stigen sjön och här finns flera platser för rast
eller bad från kala hällar. Reservatets skogar ger också
fina möjligheter till svamp- och bärplockning. Upplands-Broleden passerar i områdets södra del.

INFORMATION

Inside the naturereserve it is not allowed to:

Kattfot
Antennaria dioica

• operate motor vehicles on other than designated roads,
• park at other than designated places,
• spend the night in caravans or mobile homes,

mot
Bro

Revlummer
Lycopodium annotinum

		

• take dogs to bathing areas (inc. docks and sand beaches) during the period
from May 1st to September 30th,

Här är du

• land boats at the bathing area near the Hällkana recreation facility and
moor or land boats on any beach more than two days in succession,

		Reservatsgräns
		

• set up a tent in the same place more than two days in succession,

Naturstig och elljusspår
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Bronshjon
Callidium coriaceum
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Eldstad / grillplats

• break off twigs or branches, cut down or in any other way damage dead or
living trees and shrubs or dig up any plants and pick the blossoms of cowslip or lily of the valley,
• dig, hack, drill, blast, carve, paint or in any other way damage bedrock, soil
or stones,
• put up signs, posters or the like without permission of the municipality,
• organize camping activities, competitions, training sessions or the like for
more than 100 participants without permission of the municipality.
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		Grönyta (Hällkana friluftsgård)

INFORMATION

• ride horses,
• take unleashed dogs into the reserve,

INFORMATION

TECKENFÖRKLARING

• light fires at other than designated places,

		

Welcome to Lejondal nature reserve

The reserve was established primarily for outdoor recreation. It provides excellent opportunities for
swimming, outdoor recreation and enjoyment of nature,
just a few kilometres from the centre of Bro. Follow the
nature trail along the lighted path which is three kilometres
long. It passes through most of the area’s ecosystems,
including farmland, forest and shoreline.

Naturreservatet bildades ursprungligen 1975 av Länsstyrelsen i Stockholms län.
2012 utvidgades och ombildades området till kommunalt naturreservat. Naturreservatet är 311 hektar stort. Det har avsatts för att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och djurliv säkerställa och iordningställa ett naturskönt
område av stor betydelse för allmänhetens friluftsliv.
Reservatet förvaltas av Upplands-Bro kommun, telefon: 08-581 690 00,
hemsida: www.upplands-bro.se
Markägare: Upplands-Bro kommun, Bro häradsallmänning
och enskilda.

Jonas Lundin Naturinformation, 2012

Reservatet är bildat i första hand för friluftslivet. Här
finns gott om möjligheter för bad, friluftsliv och naturupplevelser, bara några kilometer från Bro centrum.

Jungfrulin
Polygala vulgaris

• utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller liknande för fler än 100 deltagare.

