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TISDAG 3 SEPTEMBER
Judarskogen
Upptäck hösten runt Judarsjön med Helena
Klangemo.
Nu blommar höstblommorna, årets vattensalamandrar simmar ännu i sina dammar och
flyttfåglarna gör höstplogar på himlen. Marken
är fortfarande varm och regnar det så är det
också roligt om man är barn.
Samling kl 10.00 vid Åkeshovs slott (T-bana
Åkeshov), avslut T-bana Åkeshov.
Ca 4 km, 3 timmar

TORSDAG 12 SEPTEMBER
Norra Djurgården
Höst är en fin tid att vara barn i. Det finns
mycket roligt att upp-täcka och göra. Vackra
höstlöv, bär, fröer, nötter och fina stenar.
Mesarna har börjat bilda mes-tåg och alla
djur (stora som små) börjar förbereda sig för
kylan, lägger upp förråd eller hittar sov-ställe
Helena Klangemo berättar mer.
Samling kl 11.00 T-bana Universitet.
Ca 3 km, 3 timmar
Kostnad: 100 kr (80 kr för medlem i
Naturskyddsföreningen), - under 18 år fritt.
Alla vandringar genomförs oavsett väder
- ingen föranmälan behövs.
Samling och avslut vid samma ställe om inget annat
angetts.
Ta kläder efter väder, matsäck för fikarasten (för
turerna över två timmar) och något att sitta på.
Kontaktperson: Maria Bergström, 070 – 638 0712
mejl: maria.bergstrom@ naturskyddsforeningen.se
Aktuell information på: www.utinaturen.nu
Guidningarna genomförs i samverkan med
Länsstyrelsen i Stockholms län och Studiefrämjandet.

SÖNDAG 8 SEPTEMBER
(KULTURARVSDAGEN 2019)
Ekebysjön Elsa Beskow och Alice Tegner
I Djursholm bodde och verkade två av våra
allra mest refererade konstnärer. Men utan
egna löne-konton och med fokus mest på
barnets perspektiv var de väl inte så viktiga
. Eller….
Här finns också en glittrande liten sjö omgiven av sumpskog, bergknallar, blommande
hagmarker och järnåldersgravar.
Runt den sjön leder Michaela Lundell en tur
bland trollsländor och vattenväxter och berättar mer om Sagotanten och Vistanten. Med
läsning och sång för både gamla och unga.
Samling kl 14.15 vid tågstation Bråvallavägen
(tåg från Stockholm Östra kl 14.05*).
Ca 4 km, 3 timmar
ONSDAG 25 SEPTEMBER
Nackareservatet med barnvagn
Här finns natur av alla sorter så passa på och
lär dig lite mer innan ungarna börjar fråga!
Helena Klangemo leder turen från Bagarmossen till Björkhagen och lär ut om det ni
stöter på och om värdet av naturkontakt – för
såväl stora som små.
Samling kl 11.00 utanför T-bana Bagarmossen, avslut vid Björkhagens T-bana.
Ca 5 km, 3 timmar
Varje tur leds av en auktoriserad naturguide/
naturvägledare (biolog eller biogeovetare).
Turerna görs i lugnt tempo, följer oftast jämna
och breda stigar, någon gång passerar vi partier
med rötter och stenar – då hjälps vi åt med
vagnarna. De längre turerna (3-4 timmar)
inrymmer rast med tid för blöjbyten och amning.
*Alla turer är nåbara med kollektivtrafik men kolla
gärna också på SLs trafikinformation
http://sl.se/ att det inte är störningar eller ändringar
i trafiken.

