
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
juni 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 
2020 från slutet av 
augusti.

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. 

ONSDAG 3 JUNI
Kalvnäset – skärgårdsnatur vid 
Kalvfjärdens strand
n Kalvnäset bjuder på en omväxlande natur med 
många olika miljöer. Vi går genom en fin gammal 
granskog ner till Kalvfjärden. De isslipade hällarna 
med sin speciella flora ger en härlig skärgårds
känsla. Längs vår vandring vid stranden möts vi 
också av lummiga hassellundar, grovstammiga 
ekar, beteshagar och knotiga tallar. 
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus.  
Cirka 5 km. 
Samling: Busshållplats Uddby kraftstation  
kl. 15.00 (buss 817, buss 875 från Gullmarsplan, 
byte vid Tyresö kyrka).
Avslutning: Busshållplats Bergholmsvägen  
(buss 817). 

LÖRDAG 6 JUNI
Ällmora och Dyviks lövängar – 
blomsterprakt vid havet
n Den lilla sjön Ällmora träsk är trolskt omgiven 
av branta berg. Från sjön går vi genom skogen till 
Dyviks lövängar som hålls öppna med traditionell 
lieslåtter. Slåttern ger ängarna en rik flora med en 
mångfald av olika ängsblommor. Här finns också 
hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och 
en vacker innerskärgårdsnatur.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus.  
Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Solstigen kl. 10.30  
(buss 819, buss 873 från Gullmarsplan, byte i 
Tyresö centrum).
Avslutning: Busshållplats Ällmora (buss 819).


