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

TORSDAG 3 FEBRUARI
LÖRDAG 5 FEBRUARI 
Vildmarkskänsla i Alby 
n I Alby naturreservat finns områden med riktigt fin 
gammelskog. Här möts du av lågor, gamla torrakor 
och hålträd, grovstammiga tallar, hängande lavar, 
små våtmarker och en fantasieggande geologi med 
härliga vyer över Nyforsviken och Albysjön. 
Inlandsisen har lämnat spår i form av flyttblock, 
rundhällar och en jättegryta. Redan på stenåldern 
hittade de första människorna hit och här finns flera 
gravfält från järnåldern. Vi vandrar mestadels på 
stigar men ett par partier är lite mer krävande. 
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus.  
Cirka 2,5 km. 
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873). 
Avslutning: Alby friluftsgård (närmaste 
busshållplats är Nyfors, buss 873).  

ONSDAG 23 FEBRUARI 
Tyresö slottspark i vinterskrud 
Lättvandrad guidning
n Lär dig känna igen lövträden på vintern! Alens 
knoppar skimrar i gråviolett längs Follbrinks-
strömmens bäckravin, vid Prinsvillan är den mäktiga 
askens knoppar kolsvarta och i slottsparken lyser 
lindens knoppar röda. Här finns också gamla knotiga 
ekar och ståtliga bokar med sina släta gråa stammar. 
Utöver knoppsafarin får du chans att njuta av den 
engelska parken som omger Tyresö slott och blicka 
ut över Kalvfjärden och Östersjön vid Notholmen. 
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus.  
Cirka 3,5 km.
Samling: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00  
(buss 875).  
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 070-169 81 83.

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


