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Översiktskarta
Här hittar du evenemangen:
1. Fladdermuskväll vid Linasjön
2

2. Svampguidning i
Naturskoleskogen

1

3. Familjedag i Tveta
3

4

4. Svampguidning i
Tunaskogen
5. Vattendragsvandring
längs Moraån

5

Alla evenemang är
kostnadsfria.
Ingen föranmälan krävs.

De här symbolerna kommer du
att se i programmet:
I ett naturreservat
Hitta mer information här:
www.sodertalje.se
”Natur och friluftsliv
i Södertälje”
”naturochfriluftslivisodertalje”

Lätt att ta sig fram
Passar hela familjen
Ta med matsäck
Ojämn terräng
Möjlighet att grilla finns

Fotograf: Mikael Lindén

Torsdag 22 augusti kl 19:30–ca 21:30

Fladdermuskväll vid Linasjön
När skymningen faller vaknar fladdermössen och ger sig ut på jakt. Följ
med ut och upptäck fladdermössens fascinerande värld!

Fotograf: Bjarne Tutturen

Fladdermuskännaren Richard Vestin guidar oss i natten. Med hjälp av
fladdermusdetektorer lyssnar vi på fladdermössens ljud. En spännande
aktivitet för hela familjen! Ta med ficklampa eller pannlampa!
Plats: Lina naturreservat.
Samling vid naturreservatets
parkering längs Linavägen.
Hitta hit: Buss 787, hållplats
”Linavägen”. Följ Linavägen i ca
200 m till reservatsparkeringen.
Ingen föranmälan.
Kontakt: Mia Vävare,
08-523 033 32

Fotograf: Mikael Lindén

Söndag 15 september 11:00 - 14:00

Familjedag i Tveta
Välkommen till en dag med massor av aktiviteter för hela familjen!
Naturcentrum medverkar på familjedagen vid Tveta friluftsområde.
Friluftsfrämjandet bjuder tillsammans med Södertälje kommun och
lokala föreningar på naturaktiviteter för både stora och små.

Fotograf: Bjarne Tutturen

Fotograf: Mikael Lindén

Fika och korv finns att köpa på plats.

Plats: Tveta friluftsområde
Hitta hit: Buss 784 från Södertälje till
hållplats ”Tvetaberg”. Parkering finns
vid finns inom friluftsområdet.
Ingen föranmälan.
Kontakt: Mikael Lindén, 08-523 025 20

Fotograf: Mikael Lindén

Lördag 28 september 10:00 - 13:00

Svampguidning i Naturskoleskogen

Fotograf: Mikael Grennard

Fotograf: Bjarne Tutturen

Tillsammans med svampkännaren Richard Vestin ger vi oss ut i den
vackra naturen i Naturskoleskogen. Richard lär oss känna igen olika
svampar, och kan också ge tips om hur de tillagas.
Ta med svampkorg, kniv och fika!

Plats: Samling vid Naturskolan
Hitta hit: Buss 787 från Södertälje till hållplats ”Naturskolan” (gå i ca 500 m). Parkering finns vid Naturskolan.
Ingen föranmälan.
Kontakt: Mia Vävare, 08-523 033 32

Fotograf: Mikael Lindén

Fotograf: Bjarne Tutturen

Lördag 5 oktober 9:00 - 12:00

Svampguidning i Tunaskogen

Fotograf: Mikael Grennard

Välkommen till Tunaskogen i Järna
för att leta efter höstens läckerheter.
Med på svampturen har vi Hans
Rydberg som är en riktig expert på
svamp och det mesta som finns i
skogen. Lär dig hur du känner igen de
godaste matsvamparna och var du
ska leta för att hitta dem.

Ta gärna med dig en svampkniv,
en korg att plocka svampen i och
fika för pausen i skogen.
Välkommen!

Plats: Tunaskogen i Järna. Samling längs Tuna Industriväg mitt
emot ”Järna trä”.
Hitta hit: Pendeltåg till Järna
(gå i ca 1 km). Parkering utanför
”Järna trä”.
Ingen föranmälan.
Kontakt: Mikael Lindén,
08-523 02520

Fotograf: Mikael Lindén

Lördag 26 oktober 10:00 - 13:00

Vattendragsvandring längs Moraån
Följ med på en vandring längs Åstigen i Moraåns dalgång naturreservat.
Vi kommer att följa Moraån en bit och titta på livet i och kring vattnet.
Det rinnande vattnet skapar förutsättningar för en mängd djur och
växter. Har vi tur ser vi lekande öring och kanske strömstare. Det blir
en guidad tur genom ett landskap som formats av vatten men också av
människans interaktioner med vattnet.

Fotograf: Björn Turegård

På med stövlarna och ta med fika!

Plats: Moraåns dalgång
naturreservat. Samling vid
naturreservatets parkering längs
Floravägen i Järna. Pendeltåg till
Järna (gå i ca 10 min) eller buss
788 från Södertälje till hållplats
”Smedjan” (gå i ca 5 min).
Ingen föranmälan.
Kontakt: Jonas Pettersson,
08-523 041 73

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 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

Vårprogrammet för 2020 kommer strax innan jul och du
hittar det på Södertäljebyrån, Södertälje stadshus samt på
www.sodertalje.se och vår facebook-sida.

Vi ses på nästa evenemang eller ute i naturen!
Naturcentrum, Södertälje kommun •
Natur och friluftsliv i Södertälje
Tel: 08-523 010 00 • www.sodertalje.se •
naturochfriluftslivisodertalje

Fotograf: Mikael Grennard

bo i en hållbar miljö.

