
Väsby Botaniska Trädpark är ett unikt kvarter natur som bevaras och vårdas av kommunen och dess innevånare för att ge 
möjlighet för människor att njuta av trädens och skogens läkande kraft, en sinnenas stig. Alla Sveriges vanligaste lövträd 
förekommer i skogen och den är därmed också ett klassrum för alla som vill lära sig mer om träden. Välkommen!

Väsby Botanical Tree Park is a unique section of nature, preserved and cared for by the municipality and its inhabitants to 
allow you to enjoy the healing power of trees and forests. All Sweden’s most common leafy trees are found in the forest and 
the park is therefore also a classroom for anyone who wants to learn more about the trees. Welcome!

På våren blommar lönnen innan lövsprickningen. 
Hela kronan har då en ljusgrön färg och surrar 
av liv från insekter som äter av dess nektar. 
Efter den grönskande sommaren börjar 
lönnlövens färg skifta från grönt till gult och 
intensivt blodrött. Den bredkronade lönnen 
uppskattas för sin skönhet och används ofta 
som park- och alléträd.  

Veden är gulvit, lätt och finporig 
men samtidigt hård, seg och 
stark och används bland annat för 
tillverkning av musikinstrument, 
skrin, möbler, faner och 
parkettgolv. Barken används till 
färgning. Stammens saft är under 
savstigningen på våren mycket riklig och kan 
liksom den nordamerikanska sockerlönnens 
inkokas till lönnsirap.

Lönnens delfrukter kallas av barn för ”näsor”. Om 
de öppnas och fröet petas bort, kan de fästas en 
kortare stund på nästippen som en lösnäsa. 

Lönn
Lat: Acer Platanoides, Finl: Vaahtera, Eng:Norway maple

www.upplandsvasby.se/botanisktradpark

 

The maple blossoms in early spring. The 
whole crown then has a light green color 

and buzzes of life from insects eating its 
nectar. After the lush summer, the maple 

color begins to change from green to yellow 
and intense blood red. The maple has a 

wide crown and is appreciated for its 
beauty and is often used in parks 
and tree avenues. 

The wood is yellowish, light and 
refined, but also flexible, and strong. 

It is used for the manufacture of musical 
instruments, wood boxes, furniture, veneers 
and parquet floors. The bark is used for 
dyeing. The sap is very abundant during 
the spring and, like sap from the North 
American sugar maple, it can be bolied to 
maple syrup. 

The seed of the maple is called ”noses” by 
children. They can be opened and attached for 
a shorter moment to the nose as a loose nose.


