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Jag vill tacka alla som har förgyllt mina 
naturutflykter 2016 och hoppas att ni och 
alla nya som är nyfikna EKOTUREN blir 
sugna på att följa med mig ut till naturen 
även 2017. 
Fortfarande så är Ekoturens motto, att ”Ju 
mer du lär dig och få upptäcka och 
uppleva i 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 
turen. 
Mer information finns på hemsidan: 
www.ekoturen.se 
VÄLKOMMEN UT! Önskar Anette 
Aspegren-Güldorff 
 
Turer där datum eller upplägg inte är 
100% färdigplanerade är; TRUBADURTUR 
RUNT LÄGERELDEN, besök till någon eller 
några av våra nya naturreservat i vårt län 
m.fl. Se röd text. 
 

 

2017 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 2017 

Is-vett med isvakskunskap och 

vinterekologi. Tisdagen den 21 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 
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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: 200 

kr/vuxen och 100 kr/barn. Tid 9.00 till 

15.00. 

   
 

Pimpling turer under onsdagen den 22/2 
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:180 
kr/vuxen och 90 kr/barn. Tid 10.00-15.00. 
Ugglor och Stjärnhimmel  
Fredagen den 10 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  kl. 17.30 och hemkomst ca kl. 

23.00. Kostnad endast 50 kr/vuxen och 

gratis för barn  då Kultur och fritid på 

Norrköpings kommun arrangerar och 

sponsrar turen. 

 

ORRSPEL PÅ KÄRNSKOGSMOSSENS 
NATURRESERVAT  
Lördagen den 1 april. 
 Kärnskogsmossen är ett av Östergötlands 
bästa lokaler för orrspel. Mycket 
vildmarkskänsla. Fortsätter med 
kulturvandring på Skönnarboleden.   
Här finns möjlighet att äta en härlig 
frukostbuffé som Monica från Tjälmo 
gästgivargård dukar upp i det gröna. 
Åker sedan till en av Skandinaviens största 
jättegrytor, Perkils kättil. Historisk rundtur 
på Tjällmo Gästgivargård . Sista stoppet är 
besök på Torrekulla Kyrka, en häftig 
urbergs rasgrotta. 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. Kostnaden för 
frukostbuffen tillkommer med 90 
kr/person och måste förbokas.  
Vårfriske på påsklovet i Sankt Anna 
Tisdagen den 11 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:200 
kr/vuxen och 100 kr/barn. 
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GROTTUTFLYKT I KOLMÅRDSSKOGEN  
Påsklovs grott-turen den 12/4 och 
höstlovs grott turen den 3/11. 
För alla påsklovs och oktoberlovs lediga 
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: 200 
kr/vuxen och 100 kr/barn. 
 
Vårfiske på påsklovet i Sankt Anna 
Tisdagen den 11 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:200 
kr/vuxen och 100 kr/barn. 
 

 
RÖDBERGETS VÄNNERS vår utflykt den 
22/4. 
Rödbergets vänner kommer att göra en 
härlig vår utflykt till Rödberget, Hävla 
hammarsmedja och till Hävla kvarn. Vi 
börjar denna resa med att åka till 
Rödberget och få en guidad vandring runt 
Rödbergets kulturstig. Här tar vi vår första 
medhavda fika. När vi har fått historiska 
vingslag från Rödbergets dåvarande 
Stångjärns hammare, så åker vi till Hävla 
hammaren och få se hur det fungerar in 
live. Efter den guidningen så är det dags 
att äta vår medtagna lunch. Sista stoppet 
blir på Hävla Kvarn där vi får uppleva hur 
en kvarn fungerar.  
Avfärd resecentrum 9.00, Åby centrum 
9.30 åter tillbaka till Åby ca 16.00 och till 
Norrköping ca 16.30. Pris 250 kr och 100 
kr/barn. 
 
 

 

VIKBOLANDSSAFARIE. Upplev maten 
längs väg 209.  Den 5/5. 22/6,  28/6, 25/8 
och den 2/11  
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 gårdens 
sysslor varierar. Vi törs lova en upplevelse 
för såväl öga som smaklökar. Glöm inte 
kylväskan.  
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Valla Gårdsmejeri är första stoppet på 
safarin.  Här gosar vi med getterna 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, 
grilltallrik kan 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. Grilltallrik 85:- dricka 10:- . 
Grillad kalkon med potatissallad, 
grönsallad och bröd!  

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. 
Avfärd 9.30 och åter ca 16.00. Kostnad 
200 kr/vuxen och 100 kr/barn. Kostnad för 
fika och mat tillkommer och betalas på 
plats. 
TRUBADURTUR RUNT LÄGERELDEN. 
Datum är inte färdigt planerat ännu. Vi 
kommer att sjunga runt en mysig lägereld. 
Vår härliga trubadur Bosse-gitarr kommer 
också att underhålla oss. Tag med något 
du kan grilla på elden, glatt humör och 
stor sångglädje. Så fixar vi en oförglömlig 
kväll. Pris: 200 kr/vuxen och 100 kr/barn 
 
Försommarvandring längs Glansgruvans 
vandringsled måndagskvällen den 19 juni.  
Följ med på en natur/ kulturvandring längs 
den ca 3,5 km långa vandringsleden som 

passerar flera gamla gruvhål och 
kalkugnar. 
Den kalkrika marken har en unik flora och 
här brukar man kunna se en del orkidéer, 
t.ex. purpurknipprot, tvåblad och Jungfru 
Marie nycklar. 
Efter ca. 3 km kommer vi till en trevlig 
rastplats med grillkåta där vi gör upp eld 
för att grilla medhavda korvar eller något 
annat gott :) 
Här kan vi vila en stund och njuta av 
fågelsång. 
Längs den sista biten av vandringsleden 
gör vi ett besök i kalkbrottet med de höga 
lodräta stenväggarna. Här växer  bl.a. 
vitpyrola och tätört som brukar blomma 
vid den här tiden. 
Vi kommer att ledsagas av någon från 
Vånga Hembygdsförenings 
s.k. ”Gubbdagis”, som känner den här 
leden väl och gärna visar och berättar. 
Avfärd från Norrköpings resecentrum 
klockan 17.00 och åter tillbaka ca 21.00. 
Pris 150 kr/vuxen och 75 kr/barn. 
 
 
 
 
 

 
 

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 till 
drömgruvan där vi kommer att hacka 
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vackra mineraler. Vi kommer också att 
göra upp en eld där man kan laga i ordning 
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. 
 

 
 
Grottexpedition för hela familjen i 
kolmårdsskogen. Den 27 juni. 
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. 
Denna kväll hinner vi inte att grilla så man 
tar med en enklare fika. Vi kommer att 
besöka några grottor Avresa kl. 16:30 och 
åter tillbaka ca 20.00.   
Endast 50 kr/vuxen (sponsrad och 
arrangerat avKultur och Fritid på 
Norrköpings kommun). 
 

ÖSTGÖTA DAGARNA 
Lördagen den 2 september. Vårt första 
stopp, Bolltorps slott. Här kommer vi att 
titta på ett Alkemisttorn. Här skrevs de 
kända böckerna om Grodan Boll. 

”Bolltorps gammalt och nytt” säljer även 
kaffe med dopp. Nästa stopp blir ett stopp 
vid Ormestorp, där vi kommer att få lära 
oss mer runt havtorns odling och ett 
snickeri där man erbjuder bygnadsvård, 
möbelkonserverad och inredning och 
konst. Var vi kommer att avnjuta lunchen 
kommer att meddelas senare. Kostnad för 
lunchen med tillkommer och betalas på 
plats. Det tillkommer också en kostnad för 
respektive guidning. 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 200 kr/vuxen och 100 
kr/barn. Tid 9.00 – ca 18.00 från 
Norrköpings bussterminal och 9.30 – ca 
17.30 från Söderköpings bussterminal. 
 
Söndagen den 3 september – Östgötadagen med 
busstur till smultronställen i Finspångs kommun.  

 Lantbruksmuseum i Ljusfallshammar,  
Först gör vi ett besök Lantbruksmuseum i 
Ljusfallshammar, där en inträde på 50 kr 
tillkommer (jämna pengar) och de som vill 
kan få köpa en smörgås och kaffe för 40 
kronor betalas också på plats. Fikat måste 
förbokas senast 20 augusti. Sedan 
besöker vi Wallmokrans med 
inredningsdetaljer, blommor och kläder. 
Färden fortsätter sedan till Tulos Alpackor 
vars fibrer hon spinner sitt eget garn av. 
Sedan gör hon vantar, sockar, sulor m.m 
av fibrerna. Vi avslutar en senare lunch på 
Tjälmogästgivaregård.  
Kostnaden för lunchen är 150 kr/styck och 
betalas på plats. Dagens lunch måste 
förbokas senast 20 augusti. 
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Priset är endast 200 kr/vuxen och 100 
kronor/barn. Tid Från Norrköpings gamla 
bussterminal 9:00 och åter ca 17:15,  
Bergslagstorget  i Finspång ca 9:30 och 
åter ca 16:45. Pris på guidning och lunch 
tillkommer. 
 

 
 

EN TUR TILL SVAMPSKOGEN 
 Lördagen den 9 september.  
Ta med svampkorg och ladda med kaffe i 
ryggsäcken, för nu bär det av till 
svampskogen. Svampkonsulent Anki 
Arvidsson. Hon lär oss om goda svampar 
och vilka vi ska lämna kvar i skogen. Vi 
göra upp eld där vi kan grilla vad vi har 
med oss i ryggsäcken. Avfärd: 10.00-ca 
16.00.Pris: 200 kr/vuxen och 100 
kr/barn/ungdom t.o.m 18 år  

 

HAVSÖRINGSSAFARI OCH GÄDDFISKE.  
Lördagen den 28 oktober. 
 Vi kommer att åka ut mot Söderköping 
skärgård, där man vid tur och goda 
förhållande har chansen att få se upp 
vandrande och lekande havsöring. 
Sedan åker vi vidare till en laglig plats för 
att fiska gädda. Extra hyra av fiskespön       

( 50 kr/spö) måste det 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) och Söderköping 10.00 är åter i 
Söderköping ca 16.00 och Norrköping ca 
16.30. Pris:200 kr/vuxen och 100 kr/barn.  
 

 
Häng med EKOTUREN till Gotland för att 
hälsa på vår mysiga Kolmårds tomte i 
vinter 2017. Förra årets NYHET. 
Då jag och säkert flera med mig kommer 
sakna vår härliga Kolmårds tomte, så 
anordnar jag ytterligare en resa till 
Gotland helgen den 8-10/12. Vi kommer 
att hälsa på i tomtebyn och sedan också få 
uppleva medeltids jul i Visby. 
Vi kommer bo på Scandic Visby hotell som 
ligger strax bredvid färjelägret, så det är 
gångavstånd till den mysiga staden Visby, 
där det kommer vara en speciell Medeltids 
inspirerad julhelg. 
Ta med er varma kläder, så att ni inte 
fryser när vi hälsar på i tomtebyn och 
sitter runt lägerelden och grillar era egna 
medhavda korvar. Ta också med en 
termos, där ni kan ha er varma dryck i.  
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Färjan och hotellet vill ha en resinärslista 
innehållande namn med födelse 
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  500 
kr/styck, Barn 3-12 år 700 kr/styck, Barn 
13-18 år  1300 kr/styck, Vuxen 2000 kr/st 

Vi kommer att avgå 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 1/11-2016. 
Boka och mer information. Ring eller 
smsa 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 
på 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 

 
Välkommen UT önskar  
Anette på EKOTUREN 

MER INFORMATION 
 www.ekoturen.se eller ta kontakt med Anette via  

e-post: anette@ekoturen.se, eller 

 telefon 0702- 86 22 06
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