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När skymningen faller vaknar  
fladdermössen och ger sig ut på 
jakt. Det är spännande att upptäcka 
dem och att lära sig mer om dessa 
flygande däggdjur.  

Fladdermusguiden Richard Vestin 
leder vår spaning. Med hjälp av  
detektorer kan vi höra  
fladdermössens olika läten, och vi 
får också lära oss om hur de lever.

 

Aktiviteten passar för alla åldrar.
Samling vid naturreservatets  
parkering kl 20:00.
Ta med ficklampa eller pannlampa!

Översiktskarta

Fladdermuskväll vid Linasjön
Alla evenemang är kostnadsfria. 

Ingen föranmälan krävs.

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

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”       

Lördag 25 augusti kl. 20-22

Här hittar du evenemangen:

1. Fladdermuskväll vid Linasjön

4. Svampguidning, Naturskolan 
3. Svampguidning, Farstanäs
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Fotograf fram- och baksida samt sista sidan: 
Mikael Grennard

2. Tvetadagen
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Välkommen till en dag med massor av 
aktiviteter för hela familjen! 

Naturcentrum medverkar för första 
gången på familjedagen vid Tveta.  
Södertälje kommun bjuder  
tillsammans med lokala
föreningar bjuder på naturaktiviteter 
för både stora och små.

Fika och korv finns att köpa på plats.

Mer information på:  
www.sodertalje.se/naturevenemang 
och facebook ”Natur och friluftsliv i 
Södertälje” när det närmar sig.

Tillsammans med svampkännaren 
Richard Vestin ger vi oss ut i den 
vackra naturen i Farstanäs  
naturreservat. 

Richard lär oss känna igen olika 
svampar, och kan också ge tips om 
hur de tillagas.

Ta med svampkorg, kniv och fika.
Samling vid parkeringen kl 10:00, vi 
är tillbaka ca kl 13:00.

Söndag 16 september kl. 11-15 Söndag 30 september kl. 10-13

Tvetadagen

Plats: Tveta friluftsområde.
Hitta hit: Buss 784 från Söder-
tälje till hållplats ”Tvetaberg”. 
Parkering finns vid finns vid 
Friluftsgården.
Kontakt: Sofia Heldt,  
08-523 033 54

Svampguidning, Farstanäs

Plats:  Farstanäs naturreservat. 
Samling vid parkeringen till badet. 
Hitta hit: Buss 788 från Söder-
tälje till hållplats ”Solåkrabyn”. 
Därifrån ca 1,6 km promenad till 
parkeringen. Följ skyltning mot 
Farstnäs camping.
Kontakt: Mia Vävare,  
08- 523 033 32
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Välkommen till Södertälje  
Naturskola och 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! 

Lördag 13 oktober kl. 10-13

Svampguidning, Naturskolan

Plats: Naturskolan, Södertälje. 
Hitta hit: Buss 787 från Södertälje 
till hållplats ”Naturskolan”.  
Parkering finns vid Naturskolan. 
Kontakt: Mikael Lindén,  
08-523 025 20
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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 hjälper Södertäljes elever och lärare 
att öka sina kunskaper om natur och  
miljö. 

• Vi deltar aktivt i samhällets utveckling  
och ser till naturens bästa så att du har  
möjlighet att bo i en hållbar miljö.

• Vi förvaltar den kommunala skogen  
och viltstammar.

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 nästa års guideprogram!   
Vårprogrammet 2019 kommer under januari och du hittar 
det på Södertäljebyrån, Södertälje stadshus samt på  
www.sodertalje.se/naturevenemang och vår facebook-sida 
”Natur och friluftsliv i Södertälje”. 


