
SMÅLANDS GILLE I UPPSALA  

Välkomnar Er till  

Boglösa hällristningar och Drömparken i Enköping 

Lördagen 7 maj, 2022; 09:00 – 14:30 (approx.) 
 

Boglösa ligger några km öster om Enköping. Vi åker dit i egna bilar. Samordna transporten. Ni som inte har bil, och 

inte hittar någon att lifta med, meddela detta när ni anmäler ert deltagande så fixar vi i styrelsen logistiken. 

Vi samlas vid Stora Rickebyhällen kl. 10. Se karta nedan. Där startar vår guidning. Efter guidningen blir det fika i det 

fria, kl. 11. Var och en tar med sig sin egen fika-korg. Det finns några fasta bänkar att sitta på, men ni som har, ta 

gärna med ett par campingstolar i bagageluckan. 

Program 

09 -10; transport från Uppsala till Boglösa, Stora Rickebyhällen. (se karta och köranvisningar nedan) 

https://enkoping.se/fritid-och-kultur/museum/enkopings-hallristningar-och-runstenar.html 

10 – 11; vi blir guidade av Linda Karlsberg vid två av hällarna: 

Stora Rickebyhällen och Stora Hemstahällen.  

 

11 – 11:30; fika vid Stora Hemstahällen 

11:30-12:00; transport till Drömparken i Enköping 

12:30- ; vandring i smågrupper i Drömparken och övriga parker utmed Enköpingsån. 

https://enkoping.se/fritid-och-kultur/parker-och-parkguidningar/hitta-parker.html#box-Dromparken 

Därefter transport åter till Uppsala   

Pris: 100 kronor per person (betalas via swish till kontot 1232549640, eller pg 321989-6 eller kontant 

på plats). Därtill, för er som liftar: 80 kronor till chauffören. 

  

ANMÄLAN: om deltagande i programmet görs till gillemor Katarina Sjöström via e-post 

ksuppsala@yahoo.se  eller tel  070-357 61 87, alternativt till Lars Rudmark via e-post 

rudmarks@hotmail.com eller tel  070-346 60 63. SENAST onsdagen den 30 april.  

  

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna  

Lars Rudmark, Birgitta Ulmander, Gunilla Lundkvist Thorell, Leif Ekerot, Kristina  

Simonsson, Lillemor Harne, Katarina Sjöström, Jan Madestam, Nils Lundeheim 

 

 

https://enkoping.se/fritid-och-kultur/museum/enkopings-hallristningar-och-runstenar.html
https://enkoping.se/fritid-och-kultur/parker-och-parkguidningar/hitta-parker.html#box-Dromparken


Det tar ca 50 minuter att köra från Uppsala till Stora Rickebyhällen, där vi samlas kl. 10. 
Ta av vid första infarten till Enköping (trafikplats Annelund). Kör 200 meter in mot centrum. Därefter, sväng vänster 
och kör mot Lillkyrka (vägskyltar). Efter ca 6 km ligger Stora Rickebyhällen. 
Se karta nedan. Drömparken ligger under ’E’ i Enköping på kartan. 
 

 

 


