
Följ med ut i Tyresös natur!
Lättvandrade naturguidningar anpassade för rullstolar, rullatorer och barnvagnar. 
Det är gratis att följa med, föranmäl dig till martina.kiibus@tyreso.se.  Vår guide har 
högtalarväst – alla kan höra utan att stå trångt. Packa matsäcken och häng med!

LÄTTVANDRADE!Naturguidningar
april-juni 2023

Guidade
naturvandringar

www.tyreso.se/
naturguidningar

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. 

Tyresö kommun arran- 
gerar fler guidningar un-
der 2023. Du hittar dem 
på tyreso.se/naturguid-
ningar.

Mer information
Kontakta vår naturguide 
Martina Kiibus, 
martina.kiibus@tyreso.se

 

ONSDAG 19 APRIL  KL 11.00–13.30
Kolardammarna – vårblommor och vattenrening
n Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett 
vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av 
grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna 
gräsmarker. Här blommar vitsippor, blåsippor, vårfryle, na-
gelört och andra vårblommor. I dammarna renas också dag-
vattnet från Bollmora och Öringe på sin väg till Albysjön. 
Samling och avslutning
• Busshållplats Öringe (buss 819 eller 875). 
• Färdtjänst, uppge adress Ridskolevägen 2 i Tyresö, vid 

stora parkeringen.
• Bil, samling på parkeringen vid Fårdala ridskola. 
Praktisk information 
• Vandringen är 2 km lång och tar cirka 2,5 timmar med 

paus. 
• Vi vandrar i lugnt tempo. 
• Det finns inga toaletter. 
• Det finns bänkar (i begränsat antal) på en brygga där vi 

äter vår matsäck. 
Tillgänglighet 
Underlaget är bra för att ta sig fram med rullstol och rulla-
tor. Det finns en något längre backe som har medellutning, 
här hjälps vi åt om det behövs. 

MÅNDAG 22 MAJ KL 11.00-14.00 
Tyresö slottspark – försommarblomster i lummig 
parkmiljö
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. 
Vi vandrar i lugnt tempo i den lummiga engelska parken och 
ut till havet på Notholmen. 
Samling och avslutning
• Busshållplats Tyresö kyrka (buss 875). 
• Färdtjänst uppge adress Tyresö slott Borggården. 
•  Koordinater: N 59° 14' 9.48", E 18° 18' 14.98"

• Bil, kör Tyresövägen österut till Tyresö kyrka och slott 
(handikapparkering finns). 

Praktisk information 
• Vandringen är 3 km lång och tar cirka 3 timmar med 

paus. 
• Vi vandrar i lugnt tempo. 
• Tillgänglig toalett finns vid slottet.
• Vi går i parken och ut på Notholmen där vi äter vår mat-

säck vid havet. 
Tillgänglighet 
Det går att ta sig fram med rullstol och rullator i slottsparken 
och ut på bryggan på Notholmen. Ibland när gångvägarna 
är nygrusade kan det vara lite tyngre. Sista backen tillbaka 
upp mot slottet är något ansträngande. Men vi hjälps åt! 

TORSDAG 1 JUNI KL 11.15–13.15 
Barnsjön – skogssjö i sprickdalslandskap
n Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktä-
ristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi 
vandrar i lugnt tempo till sjön där vägen kantas av dramatis-
ka branter och en frodig våtmark. Vandringen fortsätter 
längs strandkanten där vi får en härlig skogskänsla. På våren 
leker paddorna i sjön och med lite tur får vi se deras yngel i 
strandkanten. 
Samling och avslutning
• Busshållplats Marsvägen (buss 819, 820, 823 eller 824). 
• Färdtjänst, uppge adress Bansjöslingan 10 A i Tyresö. 
• Bil, vi samlas på parkeringen mittemot Bansjöslingan 10 A. 
Praktisk information
• Vandringen är 1 km och tar cirka 2 timmar med paus. 
• Vi vandrar i lugnt tempo. 
• Det finns inga toaletter. 
• Det finns en grillplats med bänkar vid sjön där vi äter 

vår matsäck. 
Tillgänglighet 
Underlaget är bra för att ta sig fram med rullstol och rulla-
tor. Det finns några krångliga passager, men här hjälps vi åt 
om det behövs. 

GRATIS – FÖRANMÄLAN KRÄVS


