
Jag vill tacka alla som har förgyllt mina 
naturutflykter 2017 och hoppas att ni och alla 
nya som är nyfikna på EKOTUREN blir sugna på 
att följa med mig ut till naturen även 2018.
Fortfarande så är Ekoturens motto:

 ”Ju mer du lär dig och få upptäcka och 
uppleva vår Natur, desto mer förstående 
och rädd om Naturen blir du”. 

Vi har alla ett stort ansvar för att bevara vår 
natur!

Hoppas att du hittar en eller flera turer 
som passar just dig i årets program.  
Bjud med en vän, ladda matsäcken och unna dig
en välgörande utflykt. Med Ekoturen är vår 
fantastiska natur alltid nära.
Utflykterna utgår från resecentrum (C3-C6) i 
Norrköping. Om bussen utgår från annan plats, 
så står det om det under den turen. Vid ratten 
sitter som vanligt biolog och naturpedagog 
Anette Aspegren-Güldorff och oftast följer 
ytterligare en guide med ut på turen. Bussen har 
40 platser som vi hoppas få fylla med natursugna
och nyfikna personer. Vi är ute i alla väder, så 
rusta dig därefter när du hänger med. Notera 
också att tiden för hemkomst alltid är cirkatider, 
som vi gör vad vi kan för att pricka.
Anmälan till utflykterna görs via e-post på 
anette@ekoturen.se. Saknar du dator eller 
möjlighet att kommunicera via e-post kan du i 
stället ringa till Anette på telefon 0702- 86 22 06. 
När du fått vår bekräftelse betalar du turavgiften 
via bankgiro inom 10 dagar. Bokad plats är 
bindande, men går bra att överlåta till någon 
annan, ej anmäld person, om du får förhinder.

Många av utflykterna sker i samarbete med 
Naturskyddsföreningen, Norrköpings kommun, 
Kultur och Fritid, Norrköpings vatten och avlopp, 
Länsstyrelsen och flera andra spännande 
samarbetspartner. Alla turer som är offentliga 
sker i samarbete med Studiefrämjandet. 
Priset som gäller anges vid respektive tur.

Mer information finns på hemsidan: 
www.ekoturen.se
VÄLKOMMEN UT!
Önskar Anette Aspegren-Güldorff

De rödmarkerade texten innebär att den
planeringen inte är helt färdig där

ännu.

mailto:anette@ekoturen.se
http://www.ekoturen.se/


2018 års program. 
Ge bort Naturutflykt som Julklapp eller 
Födelsedagspresent. Passa också på att 
boka härlig och hälsosam naturutflykt 
inför personal och medlems resor.

SPORTLOVS VECKAN 2018

20/2 - IS-VETT MED ISVAKSBAD OCH 
VINTEREKOLOGI

 Tisdagen den 20 februari.  
Först åker vi till en plats där vi gemensamt lär oss
om hur växter och djur gör för att klara av 
vintern. Efter att vi har grillat det vi har med oss i 
matsäcken, så går vi igenom is-kunskap och 
sedan går vi ner till isen där det finns en bastu 
bredvid på land. De som vill och har med sig 
extra kläder för att prova på att bada isvaksbad. 
Efter isvaksbadet finns det en uppvärmd bastu 
att värma upp sig i.

 Pris: 225 kr/vuxen och 125 kr/barn. Tid 10.00 
till 15.00.

21/2 - PIMPELTUR

Onsdagen den 21/2
Bussen tar dig till en sjö eller Bråviken med bra is.
Du kan vara med på fisketävlingen och tillfälle till 
att grilla över öppen eld finns. Isdubbar, 
pimpelspön och borr finns att låna. 

Om isen är så dålig att det inte går att finnas på 
den, så gör vi en överlevnadstur med vattenfilter,
tänder eld utan tändstickor, vindskydd m.m. 
Pris:   225 kr/vuxen och 125 kr/barn. 
Tid 10.00-15.00.

9/3 - UGGLOR OCH STJÄRNHIMMEL

Fredagen den 9 mars

Vi besöker ugglelokaler runt Norrköping för att 
höra om någon är vaken. Även i år kommer vi att 
få veta mer om vår vackra stjärnhimmel. Hoppas 
att kunna se några av dem med Ekoturens 
tubkikare.  
Avfärd busshållplats utanför Navestad centrum 
klockan 17.00, gör ett stopp utanför Hageby 
Vårdcentral fortsätter till  Norrköpings 
resecentrum 17.30     och     hemkomst ca     kl. 24.00 
resecentrum och ca 00.30 Navestad

4/4 - GROTTUTFLYKT I KOLMÅRDSSKOGEN

Påsklovsutflykt den 4 april. Samma   utflykt
görs under höstlovet.

För alla påsklovslediga barn och föräldrar. Ta 
chansen att upptäcka flera av Kolmårdens grottor
och samtidigt få veta hur de bildats och hur de 
enligt folksägner har använts.
OBS! Denna utflykt kräver att man klarar lite mer 
strapatsrik terräng då vi rör oss på bergskanter 
och i trånga grottor.  Det krävs oömma kläder och
en god rörlighet om man vill utforska grottorna. 
En ficklampa kan också komma till pass. Vi 



stannar vid en eldstad, där vi kan äta det vi har 
med oss i vår matsäck.

Avfärd klockan 10.00 och hemkomst ca
16.00. Pris: 225 kr/vuxen och 125 kr/barn.

5/4 - VÅRFISKE I SANKT ANNA
Tisdagen den 5 april.
För alla påsklovslediga barn och vuxna som vill 
passa på att prova fiskelyckan. Vi gör som vanligt 
upp en lägereld där ni kan grilla det ni har med er
till lunch.
Hyra av fiskespön måste förbokas. Hyran är 50 
kr/spö samt merkostnad för extra drag 
tillkommer.
Ta med egen fika.
Bussen avgår från Norrköpings bussterminal

9.00 och Söderköping 9.30 är åter i
Söderköping ca 15.30 och Norrköping ca

16.00. Pris:225 kr/vuxen och 125 kr/barn.

6/4 - UPPLEV MATEN LÄNGS VÄG 209

Fredagen den 6 april (påsklovet)
Samma tur görs även den 14/4, 21/6,  28/6 och 
den 1/11 (höstlov)

Vi besöker matproducenter som bjuder in oss till 
sina gårdar. Vi träffar bl.a. hummande alpackor, 
kor, kalvar, söta kaniner, glada getter och 
kacklande kalkoner. Varje tur är unik, då 
gårdarnas sysslor varierar. Vi törs lova en 
upplevelse för såväl öga som smaklökar. Glöm 
inte kylväskan.

Valla Gårdsmejeri är första stoppet på safarin. 
Här gosar vi med getterna och tittar på 
gårdsmejeriet. Det finns även getost och 

ekologiska kläder till försäljning.
Innan vi åker vidare intas fika med hembakt som 
finns att köpa på plats.

Visätter Kalkongård Lunchen intas här, måste 
förbokas och betalas på plats. Vi får en guidning 
om hur kalkonproduktionen går till och vi får 
träffa gårdens fina alpackor. Innan vi ger oss till 
nästa gård så kan man kan köpa med sig färska & 
nyrökta kalkonprodukter.
Lunch + dricka 100 kr/vuxen och 60 kr/barn.

Måste förbokas.

Sista stoppet görs på någon av dessa gårdar 
(datumen inte exakta satta ännu).
Sänkdalen gård. Familjen Gunnarsson har kor 
och är kända för sin kallpressade rapsolja och sin 
gårdsglass. På gården får vi se de frigående korna
och robotmjölkningen. Vi får också gå in och se 
deras unika glassfabrik där de gör glass av mjölk 
från egna kor. I den lilla gårds butiken finns kaffe 
& glass.

ELLER

Vikbolands Struts. Här får vi träffa gårdens 
Strutsar, jordens största nu levande fågel, grisar, 
får, lamor och i gårdsbutiken har man möjlighet 
att hitta närproducerade varor och köpa 
eftermiddags fika.

Avfärd 9.30 och åter ca 16.00. Kostnad 225
kr/vuxen och 125 kr/barn. Kostnad för fika
och mat tillkommer och betalas på plats.



7/4 - ORRSPEL PÅ KÄRNSKOGSMOSSENS
NATURRESERVAT

Lördagen den 7 april.
 Kärnskogsmossen är ett av Östergötlands bästa 
lokaler för orrspel. Mycket vildmarkskänsla. 
Frukoststopp vid Skönnarboleden.  

Vi åker sedan till en av Skandinaviens största 
jättegrytor, Perkils kättil. Sedan en Historisk 
rundtur på Tjällmo Gästgivargård.

Sista stoppet är besök vid Torekulla Kyrka,
Östergötlands längsta grotta - en häftig

grotta med en stor ”kyrksal”. Jag gör upp eld
vid grottorna där vi kan grilla vår egna

medhavda korv. Avfärd senast klockan 5.00
och hemkomst ca 14.30.   Pris: 250 kr/vuxen

och 125 kr/barn.

14/4 - VIKBOLANDSSAFARI. Upplev maten
längs väg 209.  och sedan även den 21/6,

28/6 och 1/11 (höstlov)
Läs mer under den 6:e april där finna alla

uppgifter.

4-6/5 - Res med Klimatfolket till 
Klimatriksdagen 2018 i Stockholm 4-6
maj.

I samarbete med Energifabriken och 
Ekoturen kan vi erbjuda våra medlemmar en 
chartrad, fossilfri bussresa tur och retur 
direkt från Linköping/Norrköping till 

Klimatriksdagen  i Stockholm för bara 100 
kronor.
Boka plats på bussen via e-post till: 
info@klimatfolket.se
Begränsat antal platser – boka nu!

P.S. Bli medlem.

22/5 – FÖRSOMMARVANDRING
Vi vandrar längs Glansgruvans vandringsled - 
alternativt någon annan naturskön och artrik 
plats tisdagskvällen den 22 maj på BIOLOGISKA
MÅNGFALDENS DAG

Turen är under planeringsstadiet med
Norrköpings kommunekologer.

 5/6 - OST OCH VINPROVNING, med 
natur och kulturinslag.

Tisdagen den 5 juni och fredag 29 juni.

På Valla gårds mejeri som 2017 vann en 
silvermedalj på ost-SM med en av sina goda 
ostar.

Denna kväll kommer ni få en njutbar
smakupplevelse med natur och kulturinslag
samt en extra sprakande överraskning som

avslutning på kvällen. 
Här kommer det att dukas upp olika

prisbelönta ostar som producerats på Valla
gård och som avsmakas tillsammans med 4

olika viner. 

mailto:info@klimatfolket.se


På gården kan man också gosa med gårdens
getter och titta på gårdsmejeriet. 

Det finns även ekologiska kläder och
naturligtvis getost till försäljning. OBS: Vin

serveras endast till fyllda 18 år.
Avfärd: 17.30 och åter hemma ca 21.00 Pris: 
600 kr/styck.

9/6 - INVIGNING av Ågelsjöns 
naturreservat

Lördag 9 juni
Följ med EKOTUREN då det ÄNTLIGEN blir  
invigning av Ågelsjöns naturreservat!
Upplev denna magiskt vackra och mäktiga 
natur med den djupa sjön, de branta 
bergväggarna och de gamla ståtliga tallarna. 
Guidning i naturen och flera roliga prova-på 
aktiviteter står på programmet.
En lägereld kommer att tändas och man har 
möjlighet att använda sig av EKOTURENS 
håvar för att håva upp vattenorganismer 
som vi sedan tittar närmare på i bussens 
mikrolupp.
Turen måste förbokas (den finns 40 platser i 
bussen). Mer information om busstider 
kommer senare. Invigningen arrangeras av 
Norrköpings kommun och Länsstyrelsen i 

Östergötland.

Då Kultur och fritid på Norrköpings kommun
arrangerar och sponsrar turen, så blir 
kostnaden endast 50 kr/vuxen och gratis för 
barn.

20/6 - FAMILJEKVÄLL med småkryp i sjön 
och vackra stenar. Den 20 juni.

Ta med hela familjen till denna upplevelserika 
kväll. Ekoturen kommer att ta er till Lilla Älgsjön 
där vi kommer att håva vattenorganismer och 
sedan vidare till Drömgruvan där vi kommer att 
hacka vackra mineraler. Vi kommer också att göra
upp en eld där man själv kan laga till  sin 
kvällsmat.  Då Kultur och fritid på Norrköpings 
kommun arrangerar och sponsrar turen, så blir 
kostnaden endast 50 kr/vuxen och gratis för 
barn.
Avresa klockan 16.30 från gamla 
bussterminalen och åter tillbaka ca 20.00  .

21/6 - VIKBOLANDSSAFARI. Upplev maten 
längs väg 209.  Den 21/6, 28/6 och den 1/11
(höstlov)
(turens upplägg, se information 6/4)

29/6 - OST OCH VINPROVNING, med natur
och kulturinslag.

Tisdagen den fredag 29 juni.
(turens upplägg, tider, pris - se 5 JUNI)



ÖSTGÖTADAGARNA

1-2 sep. 2017

Följ med på Ekoturens trevliga turer som 
anordnas under bägge dagarna!

 i 

Foto: AnkArvidsson

Lördagen den 1 september.
Vi avnjuter vårt förmiddagsfika på Thorstorps 
Gård (kostnad för fikat tillkommer och betalas på 
plats). Sedan fortsätter vi till Bolltorps slott där vi 
kommer att titta på ett Alkemisttorn. Här skrevs 
de kända böckerna om Grodan Boll.
I det gamla stallet vid Bolltorp slott finns butiken 

”Gammalt och Nytt” som också säljer även kaffe 
med dopp.  

Nästa stopp blir vid Ormestorps Gård, där vi 
kommer att få lära oss mer runt havtornsodling 
och besöker ett snickeri där man erbjuder 
byggnadsvård, möbelkonservering, inredning och
konst.

Vi kommer att avnjuta lunchen på Moons 
Skärgårdskrog. Kostnad för
lunchen tillkommer och betalas på plats.

 Vi avslutar den fullspäckade dagen med ett 
besök på Sankt Annas Skärgårdsmuseum där 
inträdet är 25 kronor (jämna pengar) och en 
guidad naturvandring kostar också 25 kr (jämna 
pengar).
Dagens lunch måste förbokas senast 20 augusti.
Priset     är endast 225 kr/vuxen och 125 kr/barn. 
Tid 9.00 – ca 18.00 från Norrköpings resecentum
och 9.30 – ca 17.30 från Söderköpings 
bussterminal.

Söndagen den 2 september

 ÖSTGÖTADAGEN med busstur till
smultronställen i Finspångs kommun.

Först gör vi ett besök vid Lantbruksmuseet i 
Ljusfallshammar, där tillkommer 50 kr för 
inträde (jämna pengar) och den som vill kan 
köpa en smörgås och kaffe för 40 kronor 
(betalas också på plats). Fikat måste förbokas
senast 20 augusti.

Sedan besöker vi ”Tulos åsne & alpacka 
farm”. Av Alpackornas ull spinner Tulo sitt 
eget garn, som hon sedan gör vantar, sockar, 
sulor mm av.



Nästa stopp blir butiken Wallmokrans i 
Djuckerö – här finns inredningsdetaljer, 
blommor och kläder. 

Var vi kommer att avnjuta lunchen kommer 
att meddelas senare. Kostnad för lunchen 
tillkommer och betalas på plats.

 På hemvägen gör vi ett sista stopp och 
besöker Perkils Kittel (Perkils Kättil) en av 
Nordens största jättegrytor.

Dagens lunch måste förbokas senast 20 
augusti.

Priset är endast 225 kr/vuxen och 125
kronor/barn. Tid Från Norrköpings

resecentrum 9:00 och åter ca 17:15,
Bergslagstorget  i Finspång ca 9:30 och

åter ca 16:45. Pris på guidning och lunch
tillkommer.

9/9 - EN TUR TILL SVAMPSKOGEN

Ta med svampkorg och ladda med kaffe i
ryggsäcken, för nu bär det av till

svampskogen. Svampkonsulent Anki
Arvidsson lär oss om goda svampar och

vilka vi ska lämna kvar i skogen. 
Vi gör upp eld där vi kan grilla vad vi har

med oss i ryggsäcken.
Söndagen den 9 september.

   Avfärd: 10.00-ca 16.00.Pris: 225
kr/vuxen och 125 kr/barn/ungdom t.o.m

18 år



13/10 - HÖSTVANDRING vid Fjällmossen.

Lördagen den 13 oktober

Häng med på en spännande naturupplevelse
till denna tysta och vilda plats i Kolmården –

Fjällmossen.
 Sommaren 2010 gjorde Länsstyrelsen i

Östergötland den första
naturvårdsbränningen här, vilket innebär att
många arter som är beroende av brand nu

har lyckats att återetablera sig. Bara
vandringen i denna unika natur är en

upplevelse jag varmt rekommenderar. 
Tag med egen fika och något eget att grilla.

Bussen avgår från Norrköpings bussterminal
9.30 och och vi är åter hemma ca 16.30. Pris
vid bet. Via bankgirot 225 kr/vuxen och 125

kr/barn och ungdom t.o.m 18 år.

31/10 - HAVSÖRINGSSAFARI OCH 
GÄDDFISKE.  
Lördagen den 31 oktober.

 Vi kommer att åka ut mot Nävekvarn. På 
resan dit kommer vi göra några stopp vid 
några vattendrag där man vid tur och goda 
förhållande har chansen att få se vandrande 
och lekande havsöring.

Sedan åker vi vidare till en laglig plats för att
fiska gädda. 

Extra hyra av fiskespön (50 kr/spö) måste
förbokas. 

Vi gör upp en lägereld där du kan grilla din
egna medhavda korv.



OBS; under perioden 15 september-31 
december är det fiskeförbud på havsöring 
vid och intill deras lekvatten.  
Avgår 9.30 från Norrköpings resecentrum 
(c3-c6) tillbaka ca 16.30. Pris:200 kr/vuxen 
och 100 kr/barn.

1/11 - VIKBOLANDSSAFARI. Upplev 
maten längs väg 209.  
Den 1/11 (höstlov)

(turens upplägg, se information 6/4)

2/11 - GROTTUTFLYKT I
KOLMÅRDSSKOGEN

Fredag den 2 november

För alla höstlovslediga barn och föräldrar. Ta

chansen att upptäcka flera av Kolmårdens
grottor och samtidigt få veta hur de bildats
och hur de enligt folksägner har använts.

OBS! Denna utflykt kräver att man klarar lite
mer strapatsrik terräng då vi rör oss på

bergskanter och i trånga grottor.  Det krävs
oömma kläder och en god rörlighet om man

vill utforska grottorna. 
En ficklampa kan också komma till pass. Vi
stannar vid en eldstad, där vi kan äta det vi

har med oss i vår matsäck. 

I början av december.
Förr-förra årets NYHET.

Häng med EKOTUREN till Gotland för att
hälsa  på  vår  mysiga  Kolmårdstomte i
december 2018. 

 

Informationen  om  exakta  tider  och
datum kommer framöver.

Då jag och säkert flera med mig saknar vår 
härliga Kolmårdstomte, så anordnar jag 
ytterligare en resa till Gotland helgen den 8-
10 dec.
Vi kommer bo på Scandic Visby hotell som 



ligger strax bredvid färjeläget, med 
gångavstånd in centrum, där den traditionell 
marknaden Medeltida jul pågår.
Vi hälsar på i Tomtebyn, där vi förstås träffar 
tomten! Här sätter vi oss runt lägerelden och 
grillar våra medhavda korvar. Ta med en 
termos med varm dryck och kläd er varmt!
Färjan och hotellet vill ha en deltagarlista 
innehållande namn och födelsedatum 
ÅR/MM/DAG, så att de kan ta rätt 
pris/passagerare.

I det starkt reducerade priset ingår:  
Bussresa t.o.r Norrköping-Visby + resan till 
Tomtebyn, två hotellnätter inklusive frukost, 
båtresa t/r, med plats i aktersalong.
Priset för resan blir: Barn under 3 år  700 
kr/styck, Barn 3-12 år 1000 kr/styck, Barn 
13-18 år  1500 kr/styck, Vuxen 2500 kr/st

Vi startar resan från Norrköpings 
resecentrum klockan 16.00 fredagen den 
8/12 (ankommer Visby kl. 23.05) och är åter 
tillbaka söndagen den 10/12 ca klockan 
22.30 (avgår Visby 16.20).

Hoppas att DU vill följa med! O.B.S sista 
bokning och betalnings dag 1/11-201.

Boka och mer information. Ring eller skicka 
sms till Anette på 0702862206 eller mejla 
anette@ekoturen.se 

Då jag vill att så många som möjligt får 
upptäcka och uppleva vår underbara natur, 
så vill jag också hjälpa till att sprida 
fältbiologernas aktiviteter.

Den  som  önskar  information  om
fältbiologerna, kontaktar Vendela Agestam
via mejl  till  vendela.krycka@gmail.com för
mer information.

Jag vill också tipsa om ”Natursnokarna”, som 
är Naturskyddsföreningens nya 
barnverksamhet. För barn mellan 2 till 12 år. 
Mer info har Josefin Ragge, 070-2271801 
eller josra81@hotmail.com
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