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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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MÅNDAG 5 SEPTEMBER  
Barnsjön – skogssjö i sprickdalslandskap 
Lättvandrad guidning 
n Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk 
för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar i ett 
varierande landskap med blommande ängsmarker, kullar med 
grovstammiga ekar, hassellundar, granskog, hällmarkstallskog 
och mossrika våtmarker. I den lilla bäcken öster om sjön har bä-
vern gjort en fördämning. I våtmarken växer vitmossa och 
skvattram och längs strandkanten sprider porsen sin väldoft. 
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km. 
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö Gymnasium kl 
10.00 (buss 802, 824). 

ONSDAG 7 SEPTEMBER 
Kolardammarna i Alby naturreservat 
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
n Kolardammarna utgör ett vackert inslag i Alby naturreservat. 
Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, små berg-
hällar och öppna gräsmarker. I dammarna myllrar det av vatten-
djur och på en ö har bävern byggt en hydda. I dammarna renas 
också dagvattnet på sin väg till Albysjön.
Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Knappt 2 km. 
Samling och avslutning: Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss 
875). Kommer du med bil samlas vi på parkeringen vid Fårdala 
ridskola. Kommer du med färdtjänst: uppge adress Ridskolevä-
gen 2 i Tyresö. 
Praktisk information: Det finns bänkar på en brygga. Det finns 
inga toaletter. 
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta sig fram med rullstol 
och rullator. Det finns en något längre backe som har medel- 
lutning. Här hjälps vi åt om det behövs. 

TORSDAG 15 SEPTEMBER OCH LÖRDAG 17 SEPTEMBER
Klövberget – förkastningsbrant med storslagen utsikt
Medelsvår vandring i kuperad terräng
n  Vi vandrar på Klövbergets hällmarker på en förkastningsbrant 
som bjuder på en storslagen utsikt över Kalvfjärden. Här växer 
mäktiga gamla grovstammiga tallar och i de fuktigare partierna 
finns en frodig granskog med lavklädda grenar. Via en vindlande 
trappa tar vi oss ner till Kalvfjärdens strand. Här möts vi av släta 
hällar och en frodig ädellövskog.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Trinntorp kl. 10.15 (buss 819, buss 873 
från Gullmarsplan, byte i Tyresö C).
Avslutning: Busshållplats Ällmora (buss 819).

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!

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, 
martina.kiibus@tyreso.se.

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

TVÅ TILLFÄLLEN


