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Alla evenemang är kostnadsfria.
Ingen föranmälan behövs
De här symbolerna kommer du att
se i programmet:

5

I ett naturreservat

Lätt att ta sig fram

Passar hela familjen

4
Ta med matsäck

Ojämn terräng

Möjlighet att grilla finns

Naturcentrum

Mer information på våra sociala medier:
Natur och friluftsliv i Södertälje
naturochfriluftslivisodertalje

II

Isfiske på Måsnaren
Fiska & grilla
Ta dig ut på Måsnarens frusna vatten och prova fiskelyckan tillsammans med
Naturcentrum på Södertälje kommun och Södertälje Amatörfiskeklubb. Lär dig hur
pimpelfiske går till och hur du ökar dina chanser att få napp. Ta med dig lunch eller
något att grilla, vi håller igång eldarna!
Vid dåligt väder kan evenemanget komma att ställas in, då meddelar vi detta två dagar i
förväg via våra sociala medier och på sodertalje.se/naturevenemang.

Tid: 9 februari kl 10–13
Plats: Ormön vid Måsnaren. Från Eklundsnäsbadet vid Måsnaren: följ den blå
markeringen ca 600 meter norrut
Arrangör: Naturcentrum & Södertälje amatörfiskeklubb (SAFK)
Kontakt: Laura Inkapööl 08-523 040 72
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Vinterdag på Tveta
Välkomna till en härlig vintersöndag med massor av
aktiviteter för hela familjen!
Kom och prova på vinteraktiviteter för stora och små. Mullelopp på skidor och
skridskor, isfiske och livräddning är några av aktiviteterna som finns att prova på.
Fika finns att köpa på plats.
Om det varken finns snö eller is ställs evenemanget in, då meddelas detta via våra sociala
medier och på sodertalje.se/naturevenemang.

Tid: 16 februari kl 11–14
Plats: Tveta friluftsområde
Kollektivtrafik: Buss 784 från Södertälje till Tvetaberg
Arrangör: Södertälje – Nykvarn orientering, Södertälje kommun &
Friluftsfrämjandet med lokala föreningar
Kontakt: Mikael Lindén 08-523 025 20
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Kosläpp på Mora torp
Kom och fira in våren med oss och korna i den vackra
miljön kring Mora torp.
Passa på att kika in i torpet, ta en promenad till närliggande Linasjön eller ta en tur
med häst och vagn! Det finns tipspromenad, naturlek och andra roliga aktiviteter
för hela familjen.
Eldplatser finns där du kan grilla din egen mat.
Tid: 9 maj kl 10–13:30. Korna släpps 11:00.
Plats: Mora torp i Lina naturreservat (parkering vid Södertälje ridklubb). Följ ledmarkerad skogsstig med röda brickor från parkering och busshållplats, ca 300 meter.
Kollektivtrafik: Buss 787, hållplats ”Linavägen”.
Arrangör: Naturcentrum och lokala föreningar
Kontakt: Mikael Lindén 08-523 025 20
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Fågelskådningens dag
Följ med på fågelskådning en tidig vårmorgon i Tullgarns
slottspark.
Vi börjar med att spana av Västerviken med strandängar och avslutar turen vid
fågeltornet vid Häggnäsviken. Fågelskådare från Södertälje guidar och visar vilka
fåglar vi ser och hör. Ta med lite matsäck och kikare ifall du har. Stövlar eller kängor
rekommenderas.
Se även www.stjof.sormlandsornitologerna.se.

Tid: 10 maj kl 06:30
Plats: Tullgarns slottsparkering, samling där 06:30 eller på Södertälje centrals
parkering 06:00
Arrangör: Södertälje ornitologiska förening & Naturskyddsföreningen
Kontakt: Mia Vävare 08-523 033 32
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Fysisk biotopvård
Gillar du att vara i naturen? Är du intresserad av praktisk
naturvård?
Häng på och hjälp oss på Naturcentrum att göra Moraån ännu bättre för djur och
växter som trivs i och vid vatten. Du får vara med en dag och jobba praktiskt med
att skapa mer variation och nya miljöer i Moraån. Vi hjälps åt att lägga i sten, grus
och gamla trädstammar på en del av ån som behöver lite mer struktur för att må
bra. Samtidigt berättar vi lite om vad som finns i ån och hur kommunen jobbar med
biotopvård i vatten.
På med jobbkläder och stövlar, ta med fika och kom ned till ån!
Tid: 23 maj kl 10–13
Plats: Moraån i Järna. Från busshållplats ”Skäve”: ta avfartsvägen mot Skäve
Café och följ tillfällig skyltning ca 5 min längs ån.
Kollektivtrafik: Buss 784/785/788 till ”Skäve”.
Arrangör: Naturcentrum
Kontakt: Jonas Pettersson 08-523 041 73
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Det här gör 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 deltar aktivt i samhällets utveckling och ser till naturens bästa
så att du har möjlighet att bo i en hållbar miljö.
• 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 ses på nästa
evenemang eller
ute i naturen!
Höstprogrammet för 2020 kommer under
sommaren och du hittar det på Södertäljebyrån,
Södertälje stadshus samt på www.sodertalje.se
och vår facebook-sida.
Naturcentrum, Södertälje kommun • Tel: 08-523 010 00 • www.sodertalje.se
Natur och friluftsliv i Södertälje

naturochfriluftslivisodertalje

