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

FREDAG 14 JANUARI
Vintervandring i Alby naturreservat
Lättvandrad guidning
n På vintern har stora delar av naturen gått till vila. 
Följ med på en vintervandring längs Kolar damm
arna, den slingrande Fnyskbäcken, genom öppna 
hagmarker och i den tätare skogen. I kanten av 
skogen ligger det gamla båtsmanstorpet Ahlstorp 
och vid gårdsmiljöerna runt Uddby och Alby hittar 
vi bygravfält från järnåldern. Bävern har lämnat 
tydliga spår längs både dammarna och bäcken. Med 
lite tur får vi syn på kattugglan som bor i en ihålig asp 
i hagen och ropar i Alby på vinterkvällarna. 
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. 
Cirka 3 km. 
Samling: Busshållplats Öringe kl 10.00 (buss 875). 
Avslutning: Alby friluftsgård (närmaste 
busshållplats är Nyfors, buss 873). 

LÖRDAG 22 JANUARI och  
MÅNDAG 24 JANUARI 
Strömstarar i Nyfors 
n Vid Nyfors brusande vattenfall övervintrar den 
lilla vinterbadande strömstaren. Under guidningen 
har du chans att få syn på denna fågel när den dyker 
efter nattsländelarver. Vi vandrar också genom två 
naturreservat; Alby med sina täta granskogar och 
Tyresta med TyresöFlatens släta hällar, Oppsätras 
kulturmarker och den trolska miljön kring Gammel
ström. 
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. 
Cirka 4 km. 
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873). 
Avslutning: Samma plats.

Följ med ut i Tyresös natur!
Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att 
uppleva och lära dig mera. 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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  VÄLJ MELLAN TVÅ DATUM! 

För att du ska få en chans 
att uppleva den rika 
biologiska mångfalden 
i vår natur arrangerar 
Tyresö kommun gratis 
naturguidningar under 
året .

Vi genomför guidning
arna i alla väder. Ta med 
matsäck, rejäla skor eller 
stövlar och kläder efter 
väder. 

Anmäl dig via tyreso.
se/naturguidningar.

Tyresö kommun 
arrangerar fler guidningar 
under 2022.

Mer information
Kontakta vår naturguide 
Martina Kiibus, 
tel 070169 81 83.

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


