Välkomna på grodutflykt i
skymningen i Tyresta
Nationalpark!
Vi grillar, spanar efter paddor och salamandrar och lyssnar
efter grodor i Tyresta Nationalpark.

Lördagen den 9 april kl 18.00 träffas vi vid Tyresta by där vi börjar med lite
grillning (medhavd) tillsammans. Grillkol är ordnat men ni får ta med
matsäck och dryck själva. Sen guidar Peder Curman oss vidare i skogen
under kvällen och hjälper oss att spana efter paddor och salamandrar och
lyssna efter spelande grodor. Har vi tur både hör och ser vi något. Om inte så
får vi ha trevligt med varandra i skogen ändå!

Den bästa tiden att upptäcka groddjuren är på kvällen så spaningen börjar
klockan 19 och kan hålla på rätt sent beroende på upptäckter och ork,
kanske ända till 22! Så ta med ordentligt med kläder för det kan ju vara
aprilväder!

Det blir en spännande kväll! Stort tack till Peder för att du vill göra detta med
oss igen! Mer information om nationalparken finns på www.tyresta.se
Aktiviteten är kostnadsfri.
Hur tar man sig dit?
Det är enklast med bil eftersom sista bussen anländer till Tyresta by kl 16.30
på lördagar och det är ca 2 km att gå till närmaste busshållplats
(Svartbäcken). Vi vill dock att alla ska ha möjlighet att följa med så meddela
om ni har extra plats i er bil eller om ni behöver skjuts från busshållplatsen
så försöker vi hjälpa med att koordinera transporter.

Med bil: Med bil kör du väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn, tar av mot
Brandbergen och följer sedan skyltningen mot ”Nationalpark”.

Med SL: För att komma till Tyresta by, där nationalparkens huvudentré finns, tar du
buss 807 eller 809 från Gullmarsplan till hållplats Svartbäcken. Du kan också åka
buss 834 från Haninge pendeltågsstation.
Från Svartbäcken är det drygt 2 km markerad promenad till Tyresta by. En gång i
timmen fortsätter vissa turer av buss 807 och 834 hela vägen fram till Tyresta. Sista
bussen ut till Tyresta by anländer dock kl 16.30, efter det måste man gå av vid
Svartbäcken. Om ni använder SLs reseplanerare tänk på att skriva in ”Tyresta by”
som destination.

Anmälan
Skicka ett mail till styrelsen@foraldraforeningenbullerbyn.se senast den 1 april och
meddela följande:
Namn på barn:
Namn på föräldrar:
Ålder på barn:
Meddela gärna om ni har extra plats i er bil eller om ni behöver hjälp med skjuts till
busshållplats.

Hälsningar
Styrelsen

