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Naturcentrum



Översiktskarta

Alla evenemang är kostnadsfria. 
Ingen föranmälan krävs.

De här symbolerna kommer du 
att se i programmet:

 I ett naturreservat

 Lätt att ta sig fram

 Passar hela familjen

 Ta med matsäck

 Ojämn terräng

Hitta mer information här:
www.sodertalje.se 
        ”Natur och friluftsliv  
        i Södertälje”
        

Här hittar du evenemangen:
1. Isfiske på Måsnaren

2. Uggleäventyr i skogen
3. Naturvecka på Södertäljebyrån

4. Naturupplevelsedag med  
    kosläpp i Lina naturreservat

5. Floraguidning i  
    Öbacken-Bränninge
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Fotograf fram- och baksida: Mikael Lindén.



Lär dig vinterfiske från is och hur du 
ökar dina chanser att få napp.  
Fiskematerial finns att låna på plats. 
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 Måsnarens 
frusna vatten. 

Isfiske på Måsnaren

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

Vid dålig is ställs aktiviteten in 
(senast 2 dagar innan). Följ  
informationen på ww.sodertalje.
se eller i facebook-gruppen ”Natur 
och friluftsliv i Södertälje”. 

Välkommen att prova fiskelyckan!

Söndag 11 februari 10:00-13:00
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När mörkret sänker sig över  
skogen vaknar ugglorna – och 
många andra djur…
Ta med barnen på en spännande 
kvällsvandring, och spana efter 
gömda ugglor längs en markerad 
stig. Vid stigens slut väntar  
lägerelden. Här kan ni äta er  
matsäck och grilla medhavd korv. 
Där får ni också lära er mer om 
ugglor och lyssna på deras läten. 

Start från 18:30-19:00.
Ta med egen ficklampa med nya 
batterier, matsäck och fika. 

Onsdag 14 mars 18:30-19:00

Uggleäventyr i skogen

Plats: Naturskolan, Södertälje 
Hitta hit: Buss 787, hållplats  
”Naturskolan”. Parkering finns 
vid Naturskolan. 
Kontakt: Mia Vävare,  
08-523 033 32
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Naturcentrum bjuder in till en 
naturfotoutställning på Södertälje-
byrån i samband med lanseringen 
av den nya Utflyktsguiden om 
naturen i  Södertälje.   
Utflyktsguiden är en bok som är 
kostnadsfri och innehåller 
 information över Södertäljes 
finaste natur- och  
utflyktsområden.  

23-27 april (vecka 17)

Naturvecka på Södertäljebyrån

Plats: Södertäljebyrån, 
Saltsjögatan 1 Södertälje 
Kontakt: Anton Larsson,  
08-523 025 81
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Passa på och säkra dig ett  
exemplar av boken samtidigt som 
du kan beskåda foto- 
utställningen med bilder av  
kommunens varierade och  
mångsidiga natur.



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

Program:
11:00 Kosläpp 
10:00-13:30 Tipsrunda
Eldplatser igång 
Häst- och vagntur
Aktiviteter för hela familjen

Kom och fira in våren med oss 
och korna i den vackra miljön 
kring Mora torp.
Två eldplatser är igång där du 
kan grilla din egen mat, kika 
in i torpet och titta på bilder 
från våra naturreservat eller ta 
en promenad till närliggande 
Linasjön. Naturcentrum på 
Södertälje kommun och lokala 
föreningar informerar och har 
roliga aktiviteter. 

Lördag 12 maj 10:00-13:30

Naturupplevelsedag med kosläpp i 
Lina naturreservat
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Plats: Öbacken-Bränninge 
naturreservat
Hitta hit: Buss 788, hållplats 
”Brännninge gård”. Följ skyltning 
mot naturreservat.  
Kontakt: Sofia Heldt,  
08-523 033 54

Kom med på en vandring i 
blommornas värld i Öbacken  
Bränninge naturreservat strax söder 
om Södertälje.
Tillsammans med guiden Hans 
Rydberg upplever, njuter och lär vi 
oss mer om de många vilda växterna 
i området.

Ta gärna med egen fikakorg för en 
härlig picknick bland blommorna i 
hagmarken. Varmt välkommen!

Söndag 17 juni 11:00-13:00

Floraguidning i Öbacken-Bränninge
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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.

Vi ses på nästa evenemang eller ute i naturen!

Naturcentrum, Södertälje kommun
Tel: 08-523 010 00 • www.sodertalje.se •  Natur och friluftsliv i Södertälje 

Håll utkik efter höstens gudieprogram!   
Höstprogrammet kommer under juni och du hittar det på 
Södertäljebyrån, Södertälje stadshus samt på  
www.sodertalje.se och vår facebook-sida ”Natur och  
friluftsliv i Södertälje”. 


