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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

 Möjlighet att grilla finns

Hitta mer information här:
www.sodertalje.se 

        ”Natur och friluftsliv  

          i Södertälje”

        ”naturochfriluftslivisodertalje”

        

Här hittar du evenemangen:
1. Isfiske på Måsnaren

2. Familjedagen i Tveta 

3. Medborgardagen

4. Kosläpp i Lina naturreservat

6. Fågelskådning för nybörjare 

7. Invigning av Kustleden

5. Turista hemma 
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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, isdubbar 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 
(59.171717 17.594677).
Hitta hit: Parkering vid  
Eklundsnäsbadet. Följ  
Måsnarenleden (blå markering) 
norrut i ca 600 m.  
Ingen föranmälan krävs 
Kontakt: Anton Larsson,  
08-523 025 81

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

Välkommen att prova fiskelyckan!

Söndag 10 februari 10:00-13:00
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Plats: Tveta friluftsområde
Hitta hit: Buss 784 från Södertälje 
till hållplats ”Tvetaberg”. Parke-
ring finns vid friluftsgården.
Ingen föranmälan.
Kontakt: Anton Larsson,  
08-523 025 81

Söndag 17 februari 11:00-14:00

Välkomna till en härlig vintersöndag 
med massor av aktiviteter för hela 
familjen!

Naturcentrum bjuder tillsammans 
med flera andra lokala föreningar 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.

Familjedagen i Tveta 

Om det varken finns snö eller is 
ställs evenemanget in. 

Följ informationen på www.fri-
luftsframjandet.se/sodertalje eller 
i facebook-gruppen ”Natur och 
friluftsliv i Södertälje”



Plats: Södertälje Stadshus
Ingen föranmälan
Kontakt: Mia Vävare  
08-523 033 32

Lördag 23 mars 12:00-16:00

Välkomna till årets stora familjefest! Stadshuset öppnar upp och bjuder
på ett spännande program och en mängd härliga aktiviteter. 

Naturcentrum är på plats med information och aktiviteter med inriktning 
på hur vi kan minska våra ekologiska fotavtryck. Ingen kan göra allt men 
alla kan göra något!

För mer information, håll utkik efter separat program 

Medborgardagen

Kom och fira in våren med oss och  
korna i den vackra miljön kring Mora 
torp. Korna släpps 11:00. 

Eldplatser finns där du kan grilla din 
egen mat. Naturcentrum på Södertälje 
kommun och lokala föreningar infor-
merar och har roliga aktiviteter för hela 

Plats: Lina naturreservat, 
Mora torp
Hitta hit: Buss 787, hållplats 
”Linavägen”. Parkering vid 
Södertälje ridklubb.
Följ ledmarkerad skogsstig med 
röda brickor från parkering 
och busshållplats, ca 300 meter.
Ingen föranmälan.
Kontakt: Carolina Hauck,  
08-523 012 88 

Lördag 4 maj 10:00-13:30

Kosläpp i Lina naturreservat 

familjen. Kika in i torpet och 
titta på bilder från våra naturre-
servat eller ta en promenad till 
närliggande Linasjön. 
Det blir tipsrunda, tur med häst 
och vagn mm.



Lördag 18 maj 10:00-16:00

Plats: Södertäljebyrån, 
Saltsjötorget 1
Ingen föranmälan.
Kontakt: Carolina 
Hauck, 08-523 012 88

Kom förbi och hälsa på oss när Destination Södertälje anordnar en  
temadag om att turista i vår kommun istället för att åka bort. 
Naturcentrum visar upp Appen Naturkartan, ordnar en rolig barnaktivitet 
och berättar om fina platser för naturupplevelser.
Här finns det mycket att upptäcka!

Turista hemma

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

Lördag 25 maj 09:00-11:00

Är du intresserad av fåglar och vill lära dig känna igen några av de vanli-
gaste arterna? Följ med till Lina naturreservat och få en introduktion till 
fåglarnas värld. Maj är den perfekta tiden då aktiviteten på fåglarna är som 
störst. Vi kommer att lära oss hur man känner igen de vanligaste fåglarna 
och skiljer på deras läten. 

Ta gärna med egen kikare om du har 
- ett begränsat antal kikare finns att 
låna. Glömt inte fikat! 

Varmt välkomna!

Fågelskådning för nybörjare 
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Plats: Ytterjärna Kulturcentrum
Hitta hit:  Parkering vid Ytter- 
järna kulturcentrum.
Buss 784, hållplats ”Kulturcen-
trum Järna”
Ingen föranmälan.
Kontakt: Mikael Lindén,  
08- 523 025 20

Lördag 1 juni 11:00

Var med och invig Kustleden - en vandringsled som knyter samman  
Farstanäs, Ytterjärna och Yttereneby. Leden är cirka 12 km lång och havet 
är alltid nära. 

Klockan 11:00 klipps bandet och Hanna Klingborg, ordförande i Järna 
kommundelsnämnd, håller tal. Naturcentrum och Ytterjärna Kultur- 
centrum berättar mer om leden och de vackra områdena som den passerar.

Invigning av Kustleden

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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Vi ses på nästa evenemang eller ute i naturen!

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

Följ gärna vår arbete på facebook 
och instagram:

 ”Natur och friluftsliv i   
    Södertälje”
 

”naturochfriluftslivi 
  sodertalje”


