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Tyresö slottspark – sensommarblomster  
i lummig parkmiljö
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
n  Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av  
Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga miljön spirar  
sen sommarens alla blommor. De betande fåren bidrar till den 
rika floran och att hålla landskapet öppet. Här finns också  
grov stammiga lövträd som al, bok, ek och lind. Vi vandrar  
i lugnt tempo i den lummiga engelska parken och ut till havet  
på Notholmen. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus.  
Ta med egen matsäck. Cirka 3 km. 
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka kl 11.00 
(buss 875). Kommer du med bil, samlas vi vid Tyresö slotts 
borggård (handikapparkering finns nära slottet). Avslutning vid 
slottets borggård ca kl. 14.
Praktisk information: Det finns toaletter och picknickbänkar  
på Notholmen.
Tillgänglighet: Ibland när gångvägarna är nygrusade kan det 
vara lite tyngre. Sista backen tillbaka upp mot slottet är något 
ansträngande. Men vi hjälps åt!
Hitta hit: Buss 875 från Gullmarsplan eller Tyresö Centrum gå 
av vid Tyresö kyrka. Det går också bra att komma direkt till 
Tyresö slotts borggård.  Kommer du med Färdtjänst: Uppge 
adress Tyresö slott. Med bil kör du Tyresövägen österut till 
Tyresö kyrka och slott (handikapparkering finns). 

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att 
uppleva och lära dig mera. Här är de som är  anpassade för dig med rullstol.

Arrangör: Tyresö 
kommun i samarbete 
med Studiefrämjandet

TORSDAG 5 SEPTEMBER
Kolardammarna i Alby naturreservat
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
n  Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett 
vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av 
grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna 
gräsmarker. I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur 
och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda.  
I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora och Öringe 
på sin väg till Albysjön. 2,5 timmar inklusive matsäckspaus.  
Ta med matsäck. Knappt 2 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Öringe kl 11.00  
(buss 875). Kommer du med bil samlas vi på parkeringen  
vid Fårdala ridskola. Kommer du med Färdtjänst: Uppge adress 
Ridskolevägen 2 i Tyresö. 
Praktisk information: Det finns picknickbänkar på en 
skogsbacke och bänkar på en brygga. Det finns inga toaletter. 
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta sig fram med rullstol 
och rullator. Det finns en något längre backe som har 
medellutning. Här hjälps vi åt om det behövs.

TORSDAG 3 OKTOBER
Barnsjön – skogssjö i sprickdalslandskap
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
n  Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, 
karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap.  
Vi vandrar i lugnt tempo till sjön där vägen kantas av dramatiska 
branter och en frodig våtmark. Vandringen fortsätter längs 
strandkanten där porsen sprider sin lavendelliknande doft och 
man får en härlig skogskänsla. 2 timmar inklusive matsäckspaus. 
Ta med matsäck. Drygt 1 km. 
Samling och avslutning: Busshållplats Marsvägen kl 11.00  
(buss 819, 823 och 824). Kommer du med bil, samlas vi på 
parkeringen mittemot Bansjöslingan 10 A. 
Praktisk information: Det finns en picknickbänk på en brygga. 
Det finns inga toaletter. 
Tillgänglighet: Underlaget är bra för att ta sig fram med rullstol 
och rullator. Det finns några krångliga passager, men här hjälps 
vi åt om det behövs. 

Tyresö slottspark Kolardammarna

Barnsjön


