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Översiktskarta 

Alla evenemang är kostnadsfria. 
Ingen föranmälan krävs. 

De här symbolerna kommer du 
se i programmet: 

I ett naturreservat                  

Lätt att ta sig fram                  

Passar hela familjen                  

Ta med matsäck             

Ojämn terräng 

9   Vinterverkstad, Naturskolan 

1   Vinterfiske, Måsnaren 

1 

2   Earth hour, Södertäljebyrån 

2 

3   Familjedag vårtecken, Kusens backe 

4   Kosläpp, Mora torp 

5   Invigning Brandalsund naturreservat 

6   Fladdermusnatt, Lina naturreservat 

7   Höstdag, Naturskolan 

8   Svampguidning, Yttereneby 

3 

4 

5 

6 
7 9 

8 

Här hittar du evenemangen: 

Hitta mer information här: 
www.sodertalje.se 

       Södertäljes Naturreservat 

       Södertälje Naturskola 



Lördag 18 februari 10:00-13:00 

Prova på vinterfiske från 
Måsnarens frusna vatten 
 
10:00-13:00 Prova på vinterfiske från is  
  
Lär dig vinterfiske från is och hur du ökar 
din säkerhet på isen. Fiskematerial finns 
att låna. Ta gärna med egen mat/fika, 
varma kläder och något att sitta på.  
 
Tillsammans med Södertälje 
Amatörfiskeklubb bjuder Naturcentrum 
på Södertälje kommun in till en 
spännande dag på vinterns frusna 
vatten.  

Plats: Södertäljebyrån  
Hitta hit: Saltsjögatan 1  
Kontakt: Tim Lux, 08-523 033 60 

Plats: Måsnaren, Ormön 
Hitta hit: Parkering vid 
Eklundsnäsbadet. Följ Måsnarenleden 
(blå markering) norrut i ca 600 m. 
Kontakt: Anton Larsson, 08-523 025 81 

Välkommen att prova fiskelyckan!   

Lördag 25 mars 13:00-17:00 

Earth hour 2017  
 
13:00-17:00 Miljöföreläsning och 
workshop om hur du kan bidra till en 
hållbar utveckling 

Earth hour är världens största 
miljömanifestation. Genom att släcka 
ner ljusen i en timme uppmärksammas 
klimatförändringen globalt.  
Samtidigt är initiativet en uppmaning att 
agera för hållbar utveckling och säkra 
planetens framtid.  
 Naturcentrum på 

Södertälje kommun i 
samarbete med 
Södertäljebyrån 
uppmärksammar 
Earth hour 2017. 
Årets tema är mat 
och livsstil för en 
globalt hållbar planet. 



Plats: Lina naturreservat, Mora torp 
Hitta hit: Buss 787, hållplats Linavägen. 
Parkering vid Södertälje ridklubb.  
Följ ledmarkerad stig med röda brickor 
från parkering och busshållplats, 
promenad på ca 300 meter. 
Kontakt: Mikael Lindén, 08-523 025 20 

Plats: Kusens backe, samling utanför 
Södertäljebyrån 
Hitta hit: Saltsjögatan 1 
Kontakt: Anton Larsson, 08-523 025 81 

11:00 Samling utanför Södertäljebyrån 
11:00-13:00 Upptäck livet bland löven 
och andra aktiviteter 
 
Kom och njut av vårens ankomst och 
upplev naturen som finns nära 
Södertälje centrum.  

Lördag 22 april 11:00-13:00 

Naturcentrum på 
Södertälje kommun 
och Södertäljebyrån 
bjuder in till en 
familjedag där vi 
upptäcker livet bland 
löven på nära håll.  

Familjedag i vårens tecken 
i Kusens backe 

Olika förstoringsglas och andra redskap 
finns på plats. Ta gärna med mat och 
dryck för en trevlig picknick bland sippor 
och tallar.   

Lördag 6 maj 10:00-14:00 

Naturupplevelsedag med 
kosläpp i Lina naturreservat 
 
11:00 Kosläpp 
10:00-14:00 Tipsrunda, eldplatser 
igång, häst- och vagntur och aktiviteter 
för hela familjen 

Två eldplatser är igång där du kan grilla 
din egen mat. Naturcentrum på 
Södertälje kommun, Destination 
Södertälje och lokala föreningar 
informerar och har roliga aktiviteter i 
naturen.  



Plats: Lina naturreservat.  Samling vid 
reservatsparkeringen längs Linavägen 
(bredvid växthuset). 
Hitta hit: Buss 787 från Södertälje till 
hållplats ”Linavägen”. Därifrån ca 200 
m promenad till parkeringen. 
Kontakt: Mia Vävare, 08-523 033 32 

Plats: Brandalsund naturreservat 
Hitta hit: Parkering finns i reservatet. 
Buss 788 från Södertälje eller Järna, 
hållplats Vallstugan, promenad på ca 3 
km. Följ grusvägen och skyltning till 
”badet”.  
Kontakt: Carolina Hillerdal Ljungqvist,  
08-523 012 14 

Lördag 17 juni 10:00-13:00 

Invigning av Brandalsund 
naturreservat 
 

10:00-13:00 Tipsrunda, eldplatser igång, 
aktiviteter för hela familjen 
10:00 Invigning 
10:30-11:00 Guidning om områdets 
historia 
11:15-11:45 Guidning om floran 
 

Kom och fira att Brandalsund har blivit 
naturreservat! Miljönämndens och 
järnanämndens ordföranden håller ett 
invigningstal. Naturcentrum på 
Södertälje kommun håller i barnaktiviter 
och informerar. Floraexpert, Hans 
Rydberg, och Järna Hembygdsförening 
lär oss mer om området. Två eldplatser 
är igång där du kan grilla din egen mat.  

Lördag 26 augusti 20:00-22:00 

Fladdermusnatt vid Linasjön 
 
Naturcentrum på Södertälje kommun 
firar den internationella 
fladdermusnatten med att spana efter 
fladdermöss vid Linasjön. 
Fladdermusguiden, Richard Vestin, 
vägleder oss i mörkret. Till vår hjälp har 
vi fladdermusdetektorer som gör att vi 
kan höra fladdermössens olika ljud. 
Ta med ficklampa eller pannlampa! 



Plats: Yttereneby naturreservat och 
närliggande skog, samling bakom 
buss.hpl med möjlighet att parkera bil. 
Hitta hit: Buss 784 eller 785 från Järna, 
hållplats Ytterenenby. 
Kontakt: Mikael Lindén, 08-523 025 20 

Plats: Södertälje Naturskola 
Hitta hit: Buss 787 från Södertälje, 
hållplats ”Naturskolan”. Parkering finns 
vid Naturskolan. 
Kontakt: Sofia Heldt, 08-523 033 54 

Söndag 24 september 11:00-14:00 

Svampguidning i Yttereneby 
 
Välkommen och leta efter svamp  i 
skogens skafferi med Naturcentrum på 
Södertälje kommun och Hans Rydberg, 
biolog, författare, botaniker, 
inventerare och svampexpert! 

Lördag 14 oktober 10:00-13:00 

Höstdag vid Naturskolan för 
hela familjen 
 
11:00 Svampguidning  
11:00-14:00 Roliga aktiviteter för hela 
familjen med bland annat tipsrunda 
och parkourbana i terräng. 
 
Välkommen att prova olika 
höstaktiviteter i Naturskolans fina 
utemiljöer. En eldplats är igång där du 
kan grilla din egen mat. Naturcentrum 
på Södertälje kommun,  
Friluftsfrämjandet i Södertälje och 
flera finns på plats med aktiviteter och 
information. 
 



Plats: Södertälje Naturskola 
Hitta hit: Buss 787 från Södertälje, 
hållplats ”Naturskolan”. Parkering finns 
vid Naturskolan 
Kontakt: Mia Vävare, 08-523 033 32 

Lördag 2 december 13:00-16:00 

Vinterverkstad vid 
Naturskolan för hela familjen 
 
Naturcentrum på Södertälje kommun 
bjuder in till Vinterverkstad i 
Naturskolan. Välkommen att prova på 
enkel slöjd och pyssel med 
naturmaterial. Glögg, saft och 
pepparkakor finns för den fikasugna. 

Det här är Naturcentrum på Södertälje kommun: 
 

 Vi jobbar långsiktigt med att värna, vårda och skydda värdefull natur.  

 Vi vill visa upp Södertäljes natur och skapa fina naturupplevelser.  

 Vi sprider information och inspirerar så att du kan lära dig mer om naturen.  

 Vi tillgängliggör naturen så att du enklare kan uppleva och njuta av den.  

 Vi deltar aktivt i samhällets utveckling och ser till naturens bästa så att du har 

möjlighet att bo i en hållbar miljö. 
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