ARKÖSUNDS SKÄRGÅRD

Dagliga båtturer till Kopparholmarna
Åk ut till det vackra naturreservatet Kopparholmarna,
cirka 10 minuters båtfärd från Arkösund. Båtbiljett kostar
100 kronor för vuxna och 50 kronor för barn (Tur och
Retur). Båtarna avgår från piren i Arkösund.
Turlista
25 juni–8 juli
Avgång Arkösund
10.30*

Avgång Kopparholmarna
14.30*

9 juli–6 augusti
Avgång Arkösund
9.30**, 13.30*

Avgång Kopparholmarna
13.45*, 16.20**

7 augusti–14 augusti
Avgång Arkösund
Avgång Kopparholmarna
10.30*
14.30*
*Båten tar max 12 personer åt gången. Turen körs flera
gånger vid behov. Båten är inte tillgänglighetsanpassad.
**Skärgårdslinjen

Naturutställning på Kopparholmarna
Öppet klockan 10–19
Alla dagar 18 juni – 27 augusti
Lördag 30 april
Lördagar i maj, juni och september
Besök utställningen om kultur och natur under
ytan i vår skärgård. Här ges möjlighet att studera
undervattensvärlden utan att bli blöt!

Livet under ytan – utställning i Arkösund
Öppet klockan 11–17
Alla dagar 18 juni –14 augusti
Besök utställningen om Östersjön på Badholmarna
i Arkösund. Titta på fiskar i havet, både levande och
som vackra träskulpturer, lär dig mer om blåstångens
romantiska kärleksliv. Vid utställningen finns en
snorkelled, Sveriges första tipspromenad under ytan!
Varför inte dyka ned och testa dina kunskaper?
Snorkelutrustning finns att låna.

Säl- och fågelsafari
7 juni, 14, och 28 juli klockan 11-16
Följ med och leta gråsäl i vår vackra skärgård. Vi gör ett
strandhugg i ytterskärgården och tittar på fåglar, blommor
och Östersjöns liv. Kostnad 200 kronor för vuxna och
100 kronor för barn under 12 år. Samling vid Kejsarens
fisk längst ut på kajen i Arkösund.
Föranmälan: 011-15 34 60

februari
27 10.00

Vinterfåglar i Strömmen

mars
11 17.30

Stjärnhimmel och ugglor * 		

april
13 18.00
23 10.00

Fåglar i Herrebro våtmark
Ormsafari

maj
10 18.00
14 10.30
21 14.00

Vårvandring i Getåravinen
Nybyggets naturstig
Hällristningar och fåglar

juni
2
8
9
21
29
30

18.00
18.00
22.00
16.30
16.30
18.00

Bland blommor och gruvor
Hembesök hos sparvugglan ***		
Fladdermussafari
Småkryp i vatten och vackra stenar *
Grottexpedition *
Natur och kultur i Marmorbruket

juli
7
14
28
30

11.00
11.00
11.00
8.30–14.00

Säl- och fågelsafari **
Säl- och fågelsafari **
Säl- och fågelsafari **
Slåtterdag på Nybyggeängen, Drop-in

augusti
13 21.00

Fladdermussafari

oktober
15 11.00, 12.00

Havsöringslek i Torshagsån

november
5
18.00–20.00

Spökstigen i Ingelstad, Drop-in

Föranmälan:
0702-86 22 06 *
011-15 34 60 **
0703-96 39 97 ***

Naturkartan din guide till Norrköpings natur!
Naturkartan finns både som webbsida
www.naturkartan.se och som app för smarta
telefoner. Så besök webbsidan eller ladda
ner appen och ge dig ut redan nu. Trevlig tur!

KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET
Adress: Wilhelm Wibergs gata 174
603 77 Norrköping
Tel: 011-15 19 65
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Arkösunds skärgård, fem mil öster
om Norrköping utgörs av en säregen
blandning av land och hav med inbjudande
öar, kobbar och skär. Här finns många
vackra platser att upptäcka.

Naturutflykter

KALENDARIUM

Följ med på en
guidad tur!

UPPLEV NORRKÖPINGS VACKRA OCH VARIERADE NATUR – FÖLJ MED PÅ EN GUIDAD TUR
Följ med på guidad utflykt i Norrköpings
vackra och varierade natur. I år arrangerar
Norrköpings kommun ett tjugotal utflykter.
Turerna är gratis om ingen kostnad anges.
Vissa utflykter har ett begränsat antal platser
och kräver därför föranmälan. Så packa matsäcken, klä dig efter väder och följ med ut på
upptäcktsfärd i naturen.

Ormsafari

23 april klockan 10-12
Ormar kan både vara fascinerande och skrämmande. Här
har du chansen att lära dig mer om dessa spännande djur. Vi
beger oss ut tillsammans med kunniga guider som letar upp
ormarna och berättar om dem. Samling vid Tjalvegården,
Vrinneviskogen. Samarrangemang med Tropikföreningen
Alba och Söderköpings naturskyddsförening.

Naturutställningar i Marmorbruket

Bland blommor och gruvor
2 juni klockan 18-20
Glansgruvans vandringsled bjuder på en artrik flora och
spår efter en omfattande gruvbrytning. Naturguiden Lars
Frölich hjälper oss att upptäcka den unika naturen och
Vånga Hembygdsföreningen delar med sig spännande
historier kring gruvor och gruvarbetare. Samling vid
parkeringen vid Restad kalkbrott vid Lenbersvik.
Samarrangemang med Vånga Hembygdsföreningen.

Hembesök hos sparvugglan

27 februari klockan 10-12
Vi vandrar utmed Motala ström för att titta på och lära oss
mer om vilka fåglar som finns här vintertid. Ta gärna med
kikare. Samling bakom Färgargården, vid Motala ström.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

Lördagar i maj och juni klockan 11-14
Onsdag-söndag 25 juni-7 augusti klockan 11-16
Lördagar i augusti och september klockan 11-14
Lär känna djuren och växterna i och omkring Marmorbruket.
Besök naturutställningen i den gamla Borrsmedjan! I Marmormuseum kan du se hur marmor kan förädlas och hur man
levde och arbetade i gamla tider.

Stjärnhimmel och ugglor

Vårvandring i Getåravinen

Fladdermussafari

10 maj klockan 18-20
Njut av den vackra vårblommande ravinen och lär dig
mer om det spännande livet i bäcken. Kanske träffar vi på
lekande flodnejonöga i bäcken? Ta gärna med fika. Samling
vid parkeringen, strax intill järnvägen.

9 juni klockan 22-24, 13 augusti klockan 21-23
Följ med ut i stadens nattliv och bekanta er med några
ljusskygga varelser. Samling vid Himmelstalunds
brunnssalong.

Nybyggets naturstig

21 juni klockan 16.30-20
Familjeutflykt! Vi åker med bussen Ekoturen till Lilla
Älgsjön för att undersöka vem som lever i vattnet.
Färden fortsätter sedan till Drömgruvan där vi letar efter
vackra stenar. Kostnad 50 kronor för vuxna, barn under
18 år gratis. Samling vid gamla busstationen mittemot
Resecentrum. Föranmälan: 0702-86 22 06.

Vinterfåglar vid Strömmen

11 mars klockan 17.30-23
Tillsammans med kunniga guider följer vi med bussen
Ekoturen till olika platser för att titta på stjärnorna och
lyssna på ugglornas hoande i natten. Kostnad 50 kronor
för vuxna, barn under 18 år gratis. Samling vid gamla
busstationen mittemot Resecentrum.
Föranmälan: 0702-86 22 06.

Fåglar i Herrebro våtmark
13 april klockan 18-20
Vid Herrebro finns det ett fågeltorn och ett gömsle där
man kan se fåglar på närmare håll. Kanske kan vi hitta
många spännande fågelarter. Ta gärna med egen kikare.
Samling vid P-plats Herrebro, vid den gamla soptippen,
skyltat från Linköpingsvägen. Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen.

14 maj klockan 10.30-13
Njut av löv- och slåtterängar och vårfåglarnas sång.
Följ med på vandring utefter den vackra naturstigen till
Duvhult och Nybygget från Sörsjön. Förutom att njuta av
naturen kommer vi också att titta på olika slags fågelholkar,
både för småfåglar och ugglor. Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen.

Hällristningar och fåglar
21 maj klockan 14-cirka17
Vi ger oss ut på cykelutflykt till Leonardsberg! Upptäck
spännande hällristningar, isräfflor och områdets rika
fågelliv. Ta gärna med fika. Samling för cyklister vid P-plats
Himmelstalundbadet. För de som vill åka bil, samling
klockan 14.30 vid P-plats Leonardsberg.

8 juni klockan 18-21
Vi gör ett hembesök hos skogens charmiga troll –
sparvugglan. Vi stiftar bekantskap med Europas minsta
uggla och besöker ett eller flera bon. Samlingsplats uppges
vid anmälan. Föranmälan 0703-96 39 97 senast 6 juni.
Samarrangemang med fågelföreningen FINK.

Småkryp i vatten och vackra stenar

Grottexpedition för hela familjen
29 juni klockan 16.30-20
Familjeutflykt! Vi åker med bussen Ekoturen och besöker
Kolmårdsgrottor. En garanterat spännande upplevelse.
Kostnad 50 kronor för vuxna, barn under 18 år gratis.
Samling vid gamla busstationen mittemot Resecentrum.
Föranmälan: 0702-86 22 06.

Sommar i Marmorbruket
30 juni klockan 18-20
Upptäck Marmorbruket! Först besöker vi naturutställningen i Borrsmedjan. Sedan vandrar vi på
vackra stigar, beundrar utsikten, tittar på områdets
många speciella växter och den vackra naturen. Bitvis
är vandringen något krävande.

Slåtterdag vid Nybyggeängen
30 juli klockan 8-14, Drop-in
Upplev en traditionell slåtterdag och gör en insats för
ängens blommor. Ta med lie om du har. Sopplunch finns
till självkostnadspris. Ta med tallrik och sked. Skyltat
från Sörsjöns p-plats. Parkering finns även vid ängen.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

Havsöringslek
15 oktober starttider klockan 11 och 12
Vi vandrar tillsammans utmed Torshagsåns vatten
och letar efter lekande fisk. Medan guiderna berättar
om havsöringens spännande liv bjuds det på korv!
Varje guidning varar cirka en timme. Samling bakom
parkeringsplatsen vid Coop Konsum vid stigen till
Torshagsån i Åby.

Spökstigen i Ingelstad
5 november klockan 18-20, Drop-in
Kom när ni vill efter klockan 18. Spökena är kvar några
timmar! Följ reflexerna in mellan de uråldriga ekarna.
Vi garanterar en lite lagom läskig upplevelse! Ni möter
många märkliga varelser och får höra säregna berättelser.
Stigen passar för barn och gör sig bäst i mörker med
ficklampa. Efter att du gått spökstigen bjuds det på grillad
korv. Start vid östra entrén till Ingelstad ekbackar
Parkering framför naturreservatets entré, bakom Jysk.

