
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. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att 
uppleva och lära dig mera. 
På grund av coronapandemin kan vi inte vara för många på vandringarna. Därför 
behöver du föranmäla dig via tyreso.se/naturguidningar.  Vår guide har högtalarväst 
– alla kan höra utan att stå trångt. Packa matsäcken och häng med!

  GRATIS !  Naturguidningar
augusti 2020

Guidade
naturvandringar

tyreso.se/
naturguidningar

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 och 
oavsett antal deltagare.  
Ta med matsäck, rejäla 
skor eller stövlar och 
kläder efter väder. 

Tyresö kommun 
arrangerar fler guidningar 
under hösten 2020..

Mer information
www.tyreso.se,  eller 
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. 

TORSDAG 20 AUGUSTI
Gammelström och Tyresta – gammelskog och 
sensommarflora
Lättvandrad guidning 
n  Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till 
Gammelströms porlande vatten. Härifrån fortsätter vi 
genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid 
Oppsätra och tallhällarna vid Lillsjön. Sensommarfloran 
spirar och i strandkanten sprider porsen sin lavendellika 
väldoft.  
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Nyfors kl 10.00 
(buss 873). 

TORSDAG 27 AUGUSTI
Tyresö slottspark – sensommarblomster i 
lummig parkmiljö
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
n  Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av 
Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga miljön 
spirar sensommarens alla blommor. De betande fåren 
bidrar 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. 
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km. 
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka  
kl 11.00 (buss 875). Kommer du med bil, samlas vi vid 
Tyresö slott (handikapparkering finns nära slottet).

LÖRDAG 29 AUGUSTI  
I Prins Eugens fotspår – runt Fatburen och  
Tyresö slott
n  ”En liten rund sjö som ligger liksom nere i en kittel, 
lugn och svart, oberörd av vindarna som driver fram 
molnen högt uppe i luften”. Så beskrev prins Eugen sjön 
Fatburen, som han avbildade i tavlan “Det stilla vattnet”. 
Låt dig likt prins Eugen förundras över Tyresös vackra
och skiftande natur och jämför dagens landskap med hur 
det såg ut på prinsens tid.
Guidningen går runt Fatburen, ut på Rävnäset, i de John 
Bauer-liknande skogarna bakom Tyresö slott och in i 
slottsparken. 
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka  
kl 13.05 (buss 875).


