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Sollentuna - Hälsans stig

Här varvas kulturminnen med
naturupplevelser. Bäst är sträckan längs
Edsviken med en avstickare till slottet.
Kontrasten är det hypermoderna
Sollentuna centrum.

Sevärdheter:
Edsbacka värdshus
Beläget i vackra Edsbergsparken ett stenkast
från Edsbergs slott ligger detta 1700-talshus
på platsen där krogverksamhet bedrevs
redan 1628. Att det ligger vid vägen hör till
för det här var en av krogarna på vägen till
Uppsala.

Edsbergs slott
Den första i släkten som ägde huset var
Thure Gustaf Rudbeck. Han betalade år 1757
hela 360 000 kopparmynt för slottet. Redan
1760 ersatte han det gamla trähuset med ett
stenhus. Det byggdes i fransk rokokostil och
hade två våningar och två flyglar. Efter att
familjen ägt slottet i drygt 200 år köptes det
av Sollentuna kommun 1959, som sedan dess
låtit Sveriges Radio och senare Edsbergs
musikinstitut driva musikutbildning här.
Verksamheten är numera en del av Kungliga
musikhögskolan i Stockholm. Det har under
senare år renoverats och innehåller idag även
en festvåning. I anslutande Edsbergsparken
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finns det stora gräsytor med plats för picknick
och bollspel. Här samlas Sollentunaborna,
bland annat på nationaldagen. I parken ligger
Café Brygghuset som har en trevlig
uteservering på sommaren. Rolig fakta är att
lokalen på 1700-talet användes som
tvättstuga. För den som vill lyxa till det lite
extra på matfronten finns här också Edsbacka
Wärdshus och Edsbacka bistro.

Sankt Eriks kyrka
Kyrkan invigdes 1930 och skulle egentligen
fått namnet Turebergs kyrka. År 2010
uppfördes en annan kyrka i närheten som
istället fick det namnet. Sankt Eriks kyrka
ritades av Evert Milles, halvbror till Carl
Milles. Byggnaden är rektangulär med
vitputsade tegelmurar. Inventarierna har
skänkts av ortsbor och representerar många
olika epoker och länder. Bland annat finns det
ett stort träkrucifix som hänger i nischen
mellan kolonnerna samt en apostlafigur från
1300-talet.
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