
 

KÄRA DENDROLOGER I VÄNTAN PÅ SOMMAREN! 
 

Välkomna till Arboretum Lassas Hagar på ön Svartlöga. 

 

Söndagen den 5 juni firar vi pingst med att resa i egen hyrd 

skärgårdsbåt M/S Rödlöga till Lassas Hagar på Svartlöga i 

Stockholms yttre skärgård. 
Detta är en heldagsutflykt och utgår från Österskär kl. 09.00 och hämtar även upp 

i Furusund kl. 11.00. På resan dit serveras kaffe och smörgås och beräknad 

framkomst till Svartlöga kl. 11.30. Efter en promenad på 800 meter från bryggan 

är vi framme vid Lassas Hagar. De som har besvärligt att gå kan få åka på flaket 

efter vår 4-hjuling som möter upp vid ångbåtsbryggan. 

I Lassas Hagar visas vi runt av tre trädkunniga guider: 

Börje Drakenberg, Patrik Flank och Per Jönsson. 

Vi kommer att beskåda Sten Ridderlöfs exotiska trädplanteringar med både 

uppvuxna och nyplanterade träd. Många härrör från växtexpeditioner i avlägsna 

länder. Kaffe och kaka bjuds på efter rundvandringen som tar cirka två timmar.  

Sedan är det tid för egna strövtåg i arboretet.    

Vi gör också en kortare 

vandring i Svartlöga byhamn, 

känd för sina kulturmärkta 

sjövisten. Här guidas vi av 

kunnig lokal person. 

På eftermiddagen återvänder 

vi till båten omkring kl. 

15.30-16.00 (tidigare 

servering för de till 

Furusund) där vi får oss 

serverad en ”skärgårdstallrik” 

under återresan till 

fastlandet.  

Åter i Furusund ca kl.16.30 och i Österskär kl. 18.30. 

Avgift för denna heldagsutflykt: 990kr/person. 

I priset ingår båtresa t/r, guidning, kaffe med smörgås på utresan och kaffe med 

kaka i arboretet samt ”skärgårdstallrik” med bordsdryck på hemresan. 

Ev. vin eller öl kan inhandlas på plats. 

Lämpligt färdsätt till Österskär eller Furusund (parkering finns mot avgift) är 

samåkning alternativt buss eller Roslagsbanan från Östra station. 

Anmälan och avgift ska vara föreningen tillhanda senast den 1 april 2022  

på Föreningens bankgiro 5631-6110.  

Ange gärna ifrån vilken brygga ni önskar gå ombord. 

 

Programansvariga: 

Barbro Ridderlöf          Per Jönsson 

 0708 130090                            0706 201164 

                   ridderlof.barbro@gmail.com                   eugenjonsson@gmail.com 
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