


Program - Jubileumsdagen 18 juni

STRANDÄNGEN BRYGGAN NATURUM ANDRA PLATSER

10.00 Skogsmullepromenad 
med Friluftsfrämjandet, 
start naturums entré 

Guidad paddling Natur- & kulturguidning, (1,5 tim)
i reservatet med start naturums entré 
Friluftsfrämjandet (30 min)

11.00 Cirkusmusikalen Skogsbad med  
Havet med kompani Naturskyddsföreningen, 
Fjård start naturums entré  

Håvning (45 min) (2 tim)

12.00 Ponnyridning  Skogsmullepromenad 
(12.00-13.00) med Friluftsfrämjandet, 

start naturums entré 
Natur- & kulturguidning, (1,5 tim)
start naturums entré 
(30 min)

13.00 Jubileumsceremoni 
och tårtkalas!

Håvning (45 min)

14.00 Guidad vandring,  
start naturums entré 
(1,5 tim)

Ponnyridning  Guidad paddling Natur- & kulturguidning, 
(14.30-16.00) i reservatet med start naturums entré 

Friluftsfrämjandet (30 min)

15.00 Body percusion- 
workshop med  
Stefanie Schlosser, 

Håvning (45 min) under eken framför 
naturum (45 min)

16.00 Kulningskurs med  
Karin Kolterud. 

Natur- & kulturguidning, Samling vid naturums 
start naturums entré entré, plats:  
(30 min) Runnudden (1 tim)



STRANDÄNGEN BRYGGAN NATURUM ANDRA PLATSER

17.00 Samtal & musik med Guidad vandring,  
Martin Emtenäs & start naturums entré 
Stefan Sundström (1,5 tim)

18.00 Visor vid eken med 
Karin Kolterud

19.00 Konsert med Robin 
Pettersson

Konsert med 
Eva Tjörnebo & 
Viskompaniet

20.00

Avslutande ord & 
kulning på bryggan

10.00-18.00 Insektsaktiviteter i Artriket
10.00-15.00 Häst och vagn mellan parkeringen och naturum med plats för rullstol
10.00-18.00 Klappa arbetshästen Conrad på strandängen

10.00-18.00 Aktivitetsområde runt naturum: 

• Fågelskådning med fågelföreningen Tärnan & FSO

• Civilförsvarsförbundet visar och berättar om krisberedskap

• Naturskyddsföreningen i Nyköping & Trosa arrangerar barnaktiviteter

• Friluftsfrämjandet håller i friluftsaktiviteter och informerar om verksamheten

• Sörmlandsentomologerna arrangerar spontana insektsutflykter

• RG Aktiv Rehabilitering pratar och visar friluftsliv och paddling

• Zoomability visar och berättar om anpassat terrängfordon

• Likstammens Miljövänner informerar om verksamheten

• Nätbindning, knopknytning och mingelakt med Sörmlands museum

• Sjöräddningssällskapet på plats med båt vid bryggan

• Rotary i Trosa, Oxelösund & Nyköping ställer ut bilder om Östersjön tillsammans med skolor

• FN-föreningen i Nyköping arrangerar tipspromenad och informerar om verksamheten

• Funktionsrätt Sörmland informerar om verksamheten

• Nyköping turism och Oxelösunds turistinformation på plats

• Arbetshästen Conrad hänger på strandängen och vill bli klappad

• Tystberga räddningsvärn på plats vid gården Aspnäset med utryckningsfordon

• Nynäs IK håller ordning på parkeringarna vid entré Äspskär och Krokholmen



Områdeskarta



Mat och fika
Mat och fika serveras från kl 10.00 till kl 21.00

Utanför naturum: Bergs gårds utecafé håller öppet 

På strandängen: Bergs gård grillar hamburgare av lokalproducerat 
naturbeteskött. Strömmingsvagnen i Boo säljer strömmings- & laxburgare och 
annat gott från havet. Nims Thaimat finns på plats med sin foodtruck.

Gratis bussturer  
till och från Nyköping

Begränsat antal platser. Ingen förbokning är möjlig, först till kvarn gäller. På bussarna 
finns plats för 1 rullstol.

Från Nyköpings busstation till Stendörren (Krokholmen-parkeringen):
Avgår varje hel timme mellan 09.00 och 14.00, ca 45 minuters restid.
(Avgångar 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 och 14.00)

Från Stendörren (Krokholmen-parkeringen) till Nyköpings busstation:
Avgår varje hel timme mellan 15.00 och 22.00, ca 45 minuters restid.
(Avgångar 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 och 22.00)



Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Mer information om programmet på www.naturumstendorren.se

Naturum Stendörren
Telefon: 010 - 223 44 20

Mail: naturum.stendorren@lansstyrelsen.se
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