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FREDAG 6 JANUARI             

Trekanten på trettondan 
Här i Gröndal växte Stockholms 
tidiga industri fram och med den 
en tät arbetarstadsdel av vilket 
nu bara syns resterna.  
   Själva sjön ligger vid en för-
kastningsbrant och runt om finns 
tallar, ekar, hassel, björk och al; 
gräsytor och ett fint litet skogs-
område som hotats av exploate-
ring men efter beslut i Högsta 
Domstolen nu ska få bli kvar. 
Värt att fira! 
   Eva Lindberg tar dig med på en 
vintervandring med tillfälle till 
fördjupade kunskaper om vatten-
kvalitet, träd på vintern och alla 
småfåglar. 
Samling kl 13.00 vid tvärbanans 
station Trekanten. 

Ca 2,5 km, 2-2½ timmar 
Ingen fikapaus 

SÖNDAG 15 JANUARI             

Spåra djuren runt 
Wenngarn, Sigtuna 
På vintern får vi en unik möjlighet 
att följa djurens liv och beteen-
den genom att följa deras spår i 
snön. Det ger också en stillbild 
över precis hur många djur vi har 
i närheten som vi nästan aldrig 
ser. 
   Vill du lära dig att känna igen 
spår av våra vanligaste däggdjur 
och fåglar och lära dig lite om 
djurens liv på köpet? Då ska du 
hänga med Peder Curman som 
letar spår och berättar om djuren 
som finns i Askarehage natur-
reservat vid Wenngarn slott. 
Samling busshpl Venngarns-
vägen 10.39 (buss 570 fr Märsta 
station 10.02, byte t 579 hpl 
Björkbacka) eller på Venngarns 
P-plats ca kl 11.00. 
Avslut kl 13.15 (buss 579 från 
Venngarnsvägen kl 13.42). 

Ca 4-5 km, 3-3½ timmar 
Ingen avgift 

 

 lättgången tur i lugnt tempo 

 terränggående, snabbare tur 

 mer krävande tur 

SÖNDAG 22 JANUARI          

Strömstaren, skogen 
och Tyresta 
Nu är det åter dags att uppleva 
den lilla vinterbadaren. 
   I Tyrestas skogsmarker finns 
den t ex vid Nyfors där den de 
ljusa timmarna på dagen upp-
repat dyker i iskallt forsande 
vatten. Vad letar den efter under 
vattnet, var är den på sommaren 
och fryser den inte? 
   Malin Löfgren tar dig ut i 
skogen och berättar mer om 
fåglarna och vintern, Tyresta 
och skogen. 
Samling kl 10.30 busshpl Nyfors 
(buss 873 går kl 10.05* från 
Gullmarsplan). 

Ca 7 km, 4 timmar 
 
 
OBS!  
27-30 JANUARI 

Vinterfåglar inpå knuten 
Sista helgen i januari genomförs 
som vanligt den årliga fågel-
räkningen vid fågelbord runt om 
i Sverige. Det är ett evenemang 
som arrangeras av Sveriges 
Ornitologiska Förening och som 
startade år 2006. I år är det 
således tolfte året i rad. 
Läs med på: www.sofnet.org 
 
 

SÖNDAG 29 JANUARI         

Vinter i Fagersjöskogen 
Upplev en speciell skog med 
riktigt gamla, stora, träd och 
varierande naturtyper. 
   Anders Tranberg tar dig runt 
och berättar mer om skogen och 
om fåglarna, naturen och en del 
kulturhistoria. 
Samling kl 11.00 utanför Hökar-
ängens T-bana, södra upp-
gången (inte mot Örbyleden)  

Ca 2,5 km, 2 timmar 
 
 
 
 

SÖNDAG 5 FEBRUARI        

Träd och djur på vintern 
Gå en söndagstur i Flatens 
naturreservat i sällskap med 
Sara Borgström. 
   Här - bara någon mil från 
Sergelstorg - kan man stöta på 
bäver, älg, räv, korp meståg och 
en och annan hare. Hur klarar de 
sig över kalla vintermånader?  
   Och går det att känna igen löv-
träd på vintern när löven saknas 
(och var är löven)? 
Samling kl 11.15 vid Orhem 
(buss 180 fr Kärrtorp kl 10.55*), 
avslut Flatenbadet (buss 816). 

Ca 4 km, 3 timmar 

SÖNDAG 12 FEBRUARI        

Strömmen till Skepps-
holmen 
Fågelmatningen i Strömmen har 
pågått sedan mannaminne – hur 
långt är det? För 121 år sedan 
blev växthuseffekten för första 
gången beskriven (av Svante 
Arrhenius), för 45 år sedan var 
det almstrid i Kungsträdgården 
och för 44 år sedan ägde FNs 
första miljökonferens rum -
Stockholmskonferensen. 
   Anna Petri  tar dig på en kort 
exposé från innerstad till 
skärgård: park, miljö och natur  
Samling kl 12.00 vid Karl XIIs 
staty i Kungsträdgården. 

Ca 2 timmar 

LÖRDAG 18 FEBRUARI       

Vinterfåglar vid Tyresö 
slottspark 
Följ med Malin Löfgren ut i den 
engelska park som omger Tyresö 
slott och lär dig mer om fåglar på 
vintern. Vilka stannar, vilka pas-
serar, vilka flyttar och hur är 
läget? 
   Ströva vidare längs Folbrinks-
strömmen där strömstaren gärna 
dyker (och kungsfiskaren synts 
ibland), ut till havet och kanske 
skäggmesen på Notholmen. 
Samling kl 10.00 busshpl Tyresö 
Kyrka (buss 875 från Gullmars-
plan kl 9.20). 

Ca 3 km, 3 timmar 

 

Storstockholms 
naturguider 

 

www.utinaturen.nu 
 

 

Att delta kostar (om inte 
annat anges) 100 kr,  
80 kr för medlem i 
Naturskyddsföreningen och 
under 18 år fritt. 

Våra guider är universitets-
utbildade biogeovetare, 
biologer eller motsvarande, 
och auktoriserade av 
Stockholm Visitors Board 
eller på väg att auktoriseras. 
 

Vandringarna genomförs  
i alla väder – ingen 
föranmälan behövs.  
Om inget annat anges är 
avslut på samma plats som 
samlingen. 

Ta med matsäck/fika för 
turerna över 2 timmar och 
tänk på att ha ordentligt 
varma kläder om det är 
minusgrader.  

*) Kan ändras. Kontrollera 
tiden med SLs trafik-
information: http://sl.se/ 

Kontaktperson: 
Maria Bergström  
070-638 0712  
mejl: maria.bergstrom@ 
naturskyddsforeningen.se  

Nu aktuella guidningar 
genomförs i samarbete med 
Sigtuna kommun, Tyresta 
nationalpark , Länsstyrelsen i 
Stockholms län och 
Studiefrämjandet. 

 

Fler tips och aktuell 
information på: 

www.utinaturen.nu 
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