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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 

Naturguidningar
April 2023

Guidade
naturvandringar

www.tyreso.se/
naturguidningar

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 
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. 

TISDAG 4 APRIL 
Fortet vid Gammelström 
Medelsvår guidning i stundtals kuperad terräng
n Skogen på höjderna norr om Tyresö-Flaten är en liten 
pärla med sina lavklädda tallhällar, hängande skägg- och  
tagellavar, grovstammiga granar, hassellundar och smala, 
vindlande stigar. På ett bergskrön sträcker sig ett gammalt 
fort som ingick i den så kallade korvlinjen, som uppfördes 
kring förra sekelskiftet och var en del av Stockholms fasta 
försvar. På sluttningarna ner mot Gammelström blommar 
blåsipporna och vid strömmen porlar vattnet vidare mot 
Lillsjön och Tyresö-Flaten.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km. 
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873). 
Avslutning: Samma plats.

ONSDAG 19 APRIL
Kolardammarna – vårblommor och vattenrening
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
n Kolardammarna ligger i Alby naturreservat. Längs kanten 
möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar 
och öppna gräsmarker. Här blommar vitsippor, blåsippor, 
vårfryle, nagelört och andra vårblommor. I dammarna myll-
rar det av små och stora vattendjur och på en ö har bävern 
byggt en hydda. I dammarna renas också dagvattnet från 
Bollmora, Fårdala och Öringe på sin väg till Albysjön. 
Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Knappt 2 km.
Samling: Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss 875). Kom-
mer du med bil samlas vi på parkeringen vid Fårdala rid-
skola. Med Färdtjänst, uppge adress Ridskolevägen 2.
Avslutning: Samma plats. 

LÖRDAG 22 APRIL OCH MÅNDAG 24 APRIL  
Tre strömmar – Nyfors, Uddby och 
Follbrinksströmmen
Medelsvår till svår guidning med en del knöliga partier
n Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i 
Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste 
industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Vi vandrar 
mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland 
jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de 
magra hällarna växer knotiga grovstammiga tallar. Med lite 
tur får vi se den underjordiska blomman vätteros som bara 
visar sig några veckor om året.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Tyresö Kyrka (buss 875).
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