
Program Huddingeleden 2019

Huddingeleden på biblioteket – tre föredrag 

Tillsammans med naturguide Richard Vestin tar vi oss längs valda delar av 
Huddingeleden. Med bilder och samtal plockar vi upp godbitar längs leden som 
förenar Huddinges samtliga 13 skyddade naturområden. Ibland är det vandring 
med strapatser – ibland är det promenad – men det är alltid fyllt av upplevelser 
som räcker länge. 

Biljetter delas ut på respektive bibliotek en vecka innan föredraget. Från samma 
tidpunkt kan biljetter även läggas undan per telefon och ska då hämtas senast 
en timme innan programmet börjar. Högst två biljetter kan bokas per person.

Skogås bibliotek; tisdagen den 2 april kl. 19:00, tel. 08-535 348 80
Trångsunds bibliotek; måndagen den 8 april kl. 19:00, 08-535 354 38
Huddinge huvudbibliotek; tisdagen den 23 april kl. 18:00, tel. 08-535 305 00
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Invigning av Huddingeleden vid Sundby gård 

Välkommen till Sundby gård söndagen den 28 april. Gå tipspromenad

eller låt barnen upptäcka naturen med vårt naturbingo – priser till alla barn 

som får bingo! De som vill följer med på guidad vandring längs med 

Huddingeleden till Gladövik. Det finns också möjlighet att träffa lokala 

föreningar. Alla besökare bjuds på grillkorv och fika.

Välkomna kl. 9:30 - 13:30 

kl. 10:30  invigningstal 

kl. 10:45 vandra Huddingeleden till Gladövik, vi är tillbaka cirka 12:45.

Huddingeleden i fält – fem vandringar med naturguide

Lissma herrgårdspark 12 maj  kl. 09:30

Samling vid Lissma reservatsentré, Lissmavägen 5.

Vi testar upplevelser längs Huddingeleden i Lissma herrgårdspark. Vi träffar på en 

ny reservatsentré som inbjuder till friluftsliv. Allt är nära - fågelskådning i fågeltorn 

eller från den tillgängliga utsiktsplattformen. Rejäla spänger som tar dig genom 

strandskog, dammar som sjuder av vattenliv eller njut av vildtulpan. 

Flemingsbergsskogens naturreservat 16 juni kl. 09:30

Samling vid P-plats Visättra Sportcenter.

Idag är det Vilda Blommors Dag. Vi kombinerar det med en vandring längs 

Huddingeledens blomsterrika sträckning i Visättradalen. Betande djur, öppna 

ängsmarker, slingrande vatten och dammar som skapar ett attraktivt landskap.

Sol i sinnet och ett avslappnat tempo inramar dagen längs Huddingeleden.

Vårbyparken och Korpberget 11 augusti kl. 09:30

Samling vid ångbåtsbryggan i Vårby. 

Vi vandrar Huddingeledens sträcka genom en fint restaurerad Vårbypark och njuter av vildmark och utsikt i 

Korpbergets biotopskyddsområde. Dagen startar vid ångbåtsbryggan och därifrån tar vi oss till Vårby 

gravfält. Vandringen tar oss genom Vårbys härliga närområde med tillgänglighet och fina naturupplevelser.

En vandring med kultur, natur och forntid!

Mullängarna 22 september kl. 09:30

Samling vid Sjötorpskolan i Skogås.  

Dagens vandring på Huddingeleden längs Drevvikens strand ger oss sjöblick och njutbara höstfärger. Här 

finns det artrika strandskogar och sommarens inbjudande badplatser. Merparten av strandpromenaden 

ingår i Drevvikens- och Trångsundsskogens naturreservat – från Lännaviken i söder till Sjöängen i norr. 

Idag tar vi oss tryggt och njutbart fram längs Drevvikens strand – välkommen!

Paradisets naturreservat 6 oktober kl. 09:30

Samling vid torpet Paradiset, Vandrarstigen 3. Ta med matsäck.

Huddingeledens passage genom Paradisets naturreservat ger tystnaden och vildmarken ett ansikte. 

Denna vandring är lång och härlig – matsäck är ett måste och så även rätt kläder efter väder. Dagen ger 

oss möten med gammal skog och dess arter, vi vandrar en bit på ”Klagomuren” och vi möter säljägarnas 

boplats. Som alltid - i Huddinges natur är det på riktigt – välkommen !

Evenemangen samt karta kommer att annonseras på Naturkartan Huddinge, www.naturkartan.se eller ladda ner applikationen Naturkartan Huddinge. 

http://www.naturkartan.se/

