Friluftsbad/aktivitetsplats

Naturreservat Näsby fält

Tipspromenad är ett roligt sätt att komma ut och upptäcka Näsby. Du kan välja mellan tre
olika rundor som tar dig till olika platser i området. Varje runda innehåller 15 stycken frågor som byts ut varje söndag. Tipsrundorna på Näsby har önskats av boende på området
och är en del av Stadsutveckling Näsby - läs mer på kommunens hemsida.
Gamlegårdens Centrum

Hjärtebackespark

• Hjärtbackerundan är en kortare runda på 1,5 km som löper runt Hjärtebackespark,
Näsbys gröna hjärta. Rundan är avskild från biltrafik, tillgänglighetsanpassad och belyst.
• Näsbyrundan är en mellanlång runda på 3,5 km som löper genom hela Näsby. Rundan
tar dig förbi bland annat Badriket, Högskolan, Gamlegårdens centrum och friluftsbadet.

startpunkt

• Naturrundan är en längre runda på 5,5 km som löper ut i den vackra naturen på Näsby
fält. Rundan tar dig förbi kohagar längs med grusade vägar och förbi Badriket och Högskolan.

Quiz walks are a fun way to get out and discover Näsby. You can choose between three different walks that take you to different places in the neighborhood. Each walk contains 15
questions that change every Sunday. Quiz walks in Näsby were suggested by residents in
the neighborhood and are part of Urban Development Näsby - read more on the municipality's website.
• Hjärtbackerundan is a shorter walk of 1,5 km that takes you around Hjärtebackespark,
the green heart of Näsby. The walk is free from car traffic, wheelchair accessible and has
outdoor lighting.

Högskolan

• Näsbyrundan is a medium length walk of 3,5 km which goes through Näsby neighborhood. The walk takes you to the public bathhouse, the university, Gamlegårdens center
and the outdoor swimming pool, among other places.
• Naturrundan is a longer walk of 5,5 km that goes through the beautiful nature of Näsby fields. The walk takes you by cow pastures along gravel roads as well as by the public
bathhouse and the university.

Badriket

