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

TORSDAG 9 MARS 
Från Långsjön till Tyresö-Flaten 
Lättvandrad guidning
n ”Så snart en sjö blev så stor att den tog sig något ut, 
smalnade den av till en å, och ån fick inte heller flyta 
lång sträcka, förrän den blev utvidgad till en sjö.” Så 
beskriver Selma Lagerlöf  den sörmländska naturen, 
sett med Nils Holgerssons ögon när han flyger fram 
på sin gåsrygg. Vi vandrar i barr- och blandskog längs 
några av dessa sjöar och åar. På en udde i Långsjön 
finns ett mindre fort som är en del av den så kallade 
korvlinjen och vid Gammelström kantas den 
slingrande ån av alrötter och mossklädda stubbar. 
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Liljegränd kl 10.00 (buss 820). 
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

TISDAG 21 MARS
Vårdagjämning längs Fatburen och Albysjön  
Lättvandrad guidning
n Sälgen knoppas, de första vårblommorna börjar 
titta fram och dagarna blir allt ljusare. Fira våren med 
att gå en guidad tur! Vid Follbrinksströmmen låg en 
gång Sveriges första oljeslageri, nu möts vi av dess 
porlande vatten. Den lilla sjön Fatburen kantas av 
grovstammiga ekar och vid Albysjön växer knotiga 
gamla tallar. 
Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00  
(buss 875).
Avslutning: Alby friluftsgård (Härifrån är det 10 
minuters gångväg till busshållplats Nyfors, buss 873).

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. Föranmäl dig på 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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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 2023.

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. 

LÖRDAG 25 MARS
Myllrande mångfald i Alby naturreservat 
Medelsvår guidning i kuperad terräng med en del knöliga partier
n I Alby naturreservat finns en mångfald av olika 
naturmiljöer. Vi vandrar genom mossklädda gran-
skogar, lavklädda hällmarker, öppna kohagar och 
längs frodiga våtmarker och den slingrande 
Fnyskbäcken. Här finns grovstammiga ekar och aspar 
som är hem till närmare tusen olika slags mossor, 
lavar, svampar och insekter. Här finns också en riktig 
gammelskog med hängande långsamväxande lavar och 
torrakor och lågor som är en viktig del av skogens 
mångfald. Guidningen är en del av Tyresö kommuns 
deltagande i Earth Hour som uppmärksammar 
klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. 
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km.
Samling: Busshållplats Öringe kl 10.00 (buss 875).
Avslutning: Ahlstorp, cirka 20 minuters gångväg till 
busshållplats Nyfors (buss 873).

Earth Hour-tema
Efter guidningen den 25 mars finns möjlighet att delta 
i kommunens Earth Hour-aktiviteter som pågår vid 
Ahlstorp kl 13-16. Läs mer på tyreso.se/earthhour.

MÅNDAG 27 MARS
Myllrande mångfald i Alby naturreservat 
Medelsvår guidning i kuperad terräng med en del knöliga partier
n Samma guidning som 26 mars men något längre, 
med avslutning vid Nyfors. 
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Öringe kl 10.00 (buss 875).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

  EARTH HOUR!  


