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PRAKTISK INFORMATION inför NYA ROSLAGSMARSCHEN  

17 september 2016 

Varmt välkomna att delta i andra upplagan av Nya Roslagsmarschen! Vi är jätteglada att så många vill 

vandra Roslagsleden på lördag och vi ser fram emot en trevlig dag tillsammans med er alla.  

Här kommer lite praktisk information: Först och främst, alla vandrar på eget ansvar men vi på Visit 

Roslagen med samarbetspartners har gjort vårt bästa för att vandringen ska gå så smidigt som 

möjligt med busstransporter och matdepåer längs vägen.  

Registrering: Samling och registrering på Österåkers turistbyrå, i Åkersberga centrum mellan kl. 

09:00-09:30. OBS! Registrering för 3 milarna mellan 8:30–9:00. Vid registreringen får ni er 

nummerlapp, ett kartblad över de sista 7 km av Blå Leden och formulär till den tipspromenad du kan 

gå sista kilometrarna in mot mål. Ta med dig din bokningsbekräftelse/bokning nummer. Din 

Roslagsmarschen T-shirt hämtas i Team Sportia Åkersbergas tält på Storängstorget.   

(Undantag - Ni som anmält att ni påbörjar vandringen direkt vid startplatsen, dvs. ej åker gemensam buss, kan registrera 

er och hämta nummerlapp på Österåkers turistbyrå den 15-16 /9. Respektive start på leden kommer att ske cirka kl. 10:00-

10:30 tiden är inte exakt.) 

Det finns möjlighet att inta en stadig marschfrukost på The public från kl. 8:00 (pris 80 kr) 

Bagageförvaring: Det går fint att förvara packning på Österåkers turistbyrå under dagen, märk 

gärna väskorna med namn.   

Uppvärmning på Torget: Club Active håller i uppvärmningen på Storängstorget i Åkersberga kl. 

09:30-09:40 

Busstransport: Bussarna avgår från Stationsvägen vid Pressbyrån. Varje startsträcka åker i olika 

omgångar, 3 mil först, därefter 2 mil och sedan 1 mil. Dvs när alla som ska till 2-mila starten kommit 

iväg börjar 1-mils klassen att borda bussarna.  

Angångstider:  

Bussar till 3-milsstarten avgår kl. 9:00 och 9:15. 

Bussar till 2-milsstarten avgår efter uppvärmningen cirka 9:40.  

Bussar till 1-milarstarten avgår cirka 9:50. 

 

Det finns ett par bussar för varje sträcka: 3 mil Östanå färjeläge, 2 mil Åsättra Pizzeria, 1 mil 

Domarudden. Se till att hamna på rätt buss! Ni som startar på egen hand gör det vid ovan nämnda 

platser. Målgång för samtliga är på Storängstorget i Åkersberga. 

 

OBS! De första kilometrarna på alla sträckor går på snitslad stig eller väg. Vi har vandringsvärdar 

som följer alla grupper tills ni är framme vid Roslagsleden. Går ni på egen hand så var extra 

uppmärksam efter blå och orangea snitselband. Den sista biten lämnar Roslagsmarschen Blå leden 

och styr in mot Åkersberga Centrum, var uppmärksam på snitslar även här.  
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Fika-och matstationer: Längs med leden finns några platser där det serveras mat eller fika, men 

för att du inte ska gå hungrig mellan dessa rekommenderar vi att ni tar med lite egen matsäck som 

komplement. Medtag även egen mugg/kåsa, vattenflaska, vätska och fungerande mobiltelefon. 

Andra tips är kläder efter väder, skavsårsplåster och sittunderlag.  

Stationer med förtäring finns vid Wira Restaurang i Wira bruk, Ytterby gård, Domarudden och vid 

Skånsta ryttare. Alla stationer är även en kontrollpunkt där vi prickar av att ni passerat.  

Toaletter/dass: Finns vid Östanå färjeläge, Wira bruk, Matsationen i Ytterby och Domarudden. 

Därutöver är det naturen som gäller….   

Tipspromenad – Frågor till Roslagsmarschens egen tipspromenad finns uppsatta de sista 

kilometrarna in mot Storängstorget i Åkersberga.  Frågorna börjar vid Skånsta Ryttares stall. 

Formuläret till tipspromenaden ligger i ankomstkuvertet.  

Om sträckningen – Förutom att följa och vara uppmärksam på snitslar de första och sista 

kilometrarna av alla sträckor är det viktigt att hålla ögonen öppna så ni inte missar Roslagsleden och 

Blå ledens markeringar och skyltar. Ta med Roslagsledenkartan, och har ni inte en sådan kan den 

köpas på turistbyrån vid registreringen. Tänk även på att Roslagsleden är en vildmarksled och 

förvaltas som sådan. Det betyder att det kan finnas nedfallna träd och andra hinder som man får gå 

runt och gräset kan vara högt vissa bitar.  

Målgång och minimässa: Alla deltagare går i mål på Storängstorget. När ni kommit fram är det 

viktigt att ni blir avprickade i Visit Roslagens måltält. Här får ni även plocka ihop en goodie bag hos 

Nya Roslagsmarschens samarbetspartners som ställer ut i målområdet. Ackers allsvenska damlag 

låter er prova roliga innebandyutmaningar. Linda Rapp och Livatbarnen uppträder från 15:30. 

”Snöret” – Precis som Vasaloppet har vi en sista tid för att komma fram inom ramen för 

Roslagsmarschen. Sista matstationen Domarudden stänger 17:00 och målgången stänger 18:00 och 

vi hoppas ni alla hunnit fram tills dess. Om så inte är fallet blir vi glada om detta meddelas till något 

av våra kontaktnummer:072-080 83 88 eller 070-333 19 18. Alla får självklart avsluta vandringen i 

egen takt, men efter 18:00 sker det helt på egen hand.  

Avbryta vandringen - Alla vandrar på eget ansvar. Vi ber er att inte avbryta vandringen utan att 

meddela arrangören. Våra vänner på Team Sportia Åkersberga är efterpatrull och kommer att kolla 

av leden så ingen är kvar, men vi vill ju inte att de ska leta i onödan efter någon som avvikit utan att 

säga till.  

Dusch & ombyte - Den som vill duscha och byta om efter vandringen kan göra det hos Club Active 

och Friskis & Svettis i Åkersberga. (OBS! Friskis & Svettis stänger klockan 18.00, Club Active håller öppet längre) 

Mingel och Marschmiddag – Välkommen att mingla och äta god mat med andra glada 

vandrare! After marsch hela eftermiddagen på The Public, mingel för alla kl. 17:00 och 

middag kl. 18:00. Kvällens marschmeny består av 3 rätter + kaffe/te för 350 kr. Det går 

fortfarande att boka plats på The Public tel 08-558 090 00. Middag och dryck betalas på 

plats.  
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Meny 

Förrätt 

-Kantarelltoast med knaperstekt rökt bacon, hackad gräslök ,vispad crème fraiche. 

Varmrätt 

Kött: Iberico Pluma med potatis crouquette med citron timjan, chimi churry, confiterad aioli. 

Fisk: Rökt peppar-och honungsbakad regnbåge från Åland, bakade betor,chevre creme. 

Dessert 

Tryffel a la Public + Kaffe/Te 

 

Parkering i Åkersberga: Vid Greyhound racing som ligger vid Kanalen finns en infartsparkering 

där man kan parkera hela dagen. I parkeringshuset vid Åkersberga centrum står man gratis i 3-

timmar med p-skiva.   

Nyfiken på vad som finns att äta längs med vägen? Ni som vandrar 3 mil passerar alla 

stationer. Ni som vandrar 2 mil passerar Ytterby, Domarudden, Skånsta ryttare, 1 milsklassen har 

möjlighet att äta vid Domarudden och Skånsta.   

Vi önskar er alla en trevlig dag på Roslagsleden och Blå leden och hjärtligt välkomna som deltagare i 

Nya Roslagsmarschen! 

 

Hälsar,  

Visit Roslagen och Föreningen Nya Roslagsmarschen med samarbetspartners 

Guldsponsor: Team Sportia Åkersberga. Mediapartner: Kanalen/Fix Media. 

Silversponsorer: Domarudden, Diggiprint, Almgrens buss, Wira Restaurang, Club Active. 

Bronssponsorer: Ica Kvantum Åkersberga, The Public, Bönan & Roten, Solbrännan. 

 

Tack även till Linda Rapp och Livat, Åkersberga IBF/Ackers, Skånsta Ryttare och Stensåkra Charkuteri & Deli 

 


