
Gravfält från yngre järnåldern (500 –1100 e. Kr.)  
Här finns drygt 120 synliga gravar. 
Vildbin trivs i den sandiga miljön på åsen.
Kvarnkullen är kulturpåverkad natur av en typ som  
inte finns någon annanstans i Stockholmsområdet. 
Backsippor blommar på kullen på våren.

Milstenen invid gamla Uppsalavägen är från 1777.  
Inskriptionen är grunt inhuggen. 
Bro med växtlighet. Bron kantas av växtlighet  
som gör den mer tilltalande även för insekter och  
vilda djur. 
Överjärva mjölkhandel hade omfattande mjölk-  
produktion och bedrev jordbruk och trädgårds-  
odling. Idag huserar Solna naturskola på gården.   
Här finns djur, evenemang, gårdsbutiker, Statar-
museet samt gårdscafé (endast öppet fredag – 
söndag under sommaren). 

Hålväg är en fåra i marken som bildats av slitage  
från hovar, klövar och fötter samt regnvattens-  
erosion. 
Bokskog har genom åren planterats kring slottet.   
Naturreservatet har omfattande barrblandskog, 
men intill Villa Beylon finns ett stort bokskogsparti. 
Smedjan flyttades till sin nuvarande plats omkring  
1860. (Troligen från ovanför Ulriksdals slottskapell).  
Tre generationer smeder med namn Bjurberg har   
arbetat i smedjan. 
Damm där grodor och paddor leker och lägger   
rom om vårarna. 
Confidencen är Sveriges äldsta teater. Rokokoteatern  
inreddes 1753 av arkitekt Carl Fredrik Adlercrantz. 

Milstenen invid gamla Uppsalavägen är från 1777.  
Inskriptionen är grunt inhuggen. 
Igelbäcken ger husrum åt bland annat två ovanliga  
fiskarter. Nissöga som har gett namn åt en av  
NCC:s bostadsrättsföreningar som ligger i Ursvik. 
Den lilla bandliknande bottenfisken lever ofta  
nedgrävd dagtid och är därför svår att upptäcka.  
Grönlingen är bäckens andra sällsynta fiskart. Den  
trivs i små bäckar med stenig botten.
Vildsvinen är skulpturer av Carl Milles. De gjordes  
1929 för Lord Melchett i England och föreställer två  
sittande vildsvin i brons. 
Orangeriet byggdes första gången 1662–1664   
efter Jean de la Vallées ritningar. Då odlade man   
bland annat pomeranser, citroner och apelsiner i   
växthuset.
Fisktrappan invigdes i april 2014. Den är en 
faunapassage, en fisktrappa som gör det möjligt 
för främst fiskar att fritt passera upp och ner förbi   
dämmet. Naturgrus och sten i passagen underlättar  
för grönlingen att leva här. 

 A. Korta naturvandringen 

 B. Kulturpromenaden

 C. Långa naturvandringen

 D. Slottspromenaden 
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