
MISSA INTE TYRESO.SE  FULL AV NYHETER, TJÄNSTER OCH INFORMATION TILL DIG SOM BOR ELLER ARBETAR I TYRESÖ!

Följ med ut i Tyresös natur!
Tyresö har en rik och varierad natur. Gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och 
lära dig mer. Du behöver föranmäla dig via tyreso.se/naturguidningar.  Vår guide har 
högtalarväst – alla kan höra utan att stå trångt. Packa matsäcken och häng med!

  GRATIS !  FÖRANMÄLAN KRÄVS 
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TORSDAGEN DEN 12 MAJ  
Kolardammarna och Alby – vårblommor, 
vattenrening och vikingagravar
Lättvandrad guidning
n Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett 
vackert inslag i landskapet. I dammarna renas dagvattnet på 
sin väg till Albysjön. Vandringen går längs dammarna och 
den slingrande Fnyskbäcken och avslutas vid de gamla kul-
turmarkerna vid Uddby och Alby med bygravfält från järnål-
dern. Längs vägen möts du av grovstammiga aspar, ekbackar, 
barrskog, groddammar, vårblommor och öppna hagmarker. 
Cirka 3 km. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. 
Samling: Busshållplats Öringe kl 10.05 (buss 875, 819).
Avslutning: Vid Alby friluftsgård (härifrån är det cirka 10 
minuters gång till busshållplats Nyfors, buss 873). 

ONSDAGEN DEN 18 MAJ
Tyresö slottspark – försommarblomster i lummig 
parkmiljö
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
n Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveri-
ges äldsta engelska parker. I den lummiga miljön spirar vå-
rens och försommarens alla blommor. De betande fåren bi-
drar till den rika floran och att hålla landskapet öppet. Här 
finns också grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind 
och blommande fruktträd. Vi vandrar i lugnt tempo i parken 
och ut på Notholmen där vi äter vår matsäck vid havet.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl. 11.00 (buss 875).
Kommer du med färdtjänst, samlas vi på borggården vid  
Tyresö slott, uppge adress Tyresö slott.
Avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka (buss 875).

LÖRDAGEN DEN 21 MAJ
Tyresö-Flaten runt – gammelskog och hällmarker
Medelsvår till svår guidning med stundtals kuperad terräng
n Tyresö-Flaten ligger i Tyresta naturreservat och har  
beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. 
En vandring runt Tyresö-Flaten inger en härlig vildmarks-
känsla med fina vyer över sjön. Vi vandrar längs stranden i 
den kuperade terrängen, förbi det brusande vattenfallet vid 
Nyfors, genom mossrika granskogar, karga hällmarkstall-
skogar, öppna ekbackar och blommande kulturmarker. 
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

TISDAGEN DEN 24 MAJ 
Gammelström och Tyresta – gammelskog  
och blomstermarker
Lättvandrad guidning
n Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till  
Gammelströms porlande vatten. Här möts vi av Tyresta
reservatet som är södra Sveriges största gammelskog med 
mossrika granskogar och tallklädda hällmarker. Vid kultur-
markerna i Oppsätra blir det öppnare med grovstammiga 
ekar och blommande torrbackar och hällar. Försommar-
floran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sår-
läka och kattfot.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 18.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).
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KVÄLLSVANDRING! 

För att du ska få en chans 
att uppleva den rika biolo-
giska mångfalden i vår  
natur arrangerar Tyresö 
kommun gratis naturguid-
ningar under året. Vi  
genomför guidningarna i 
alla väder. Ta med mat-
säck, rejäla skor eller stöv-
lar och kläder efter väder. 

Anmäl dig på tyreso.se/
naturguidningar.
Tyresö kommun arrang-
erar fler guidningar under 
2022.

Mer information
Kontakta vår naturguide 
Martina Kiibus, 
tel 070-169 81 83.

Hitta med buss
Inom parentes står bussen 
som du ska ta för att hitta 
till rätt  busshållplats. 


