Konferenser och kundträffar

Så här hittar du till naturum
Nationalparkernas hus
Naturum Nationalparkernas hus ligger i
Tyresta by. Buss 807 från Gullmarsplan
och buss 834 från Handenterminalen vid
pendeltågsstationen Handen har reguljära
turer ända ut till Tyresta by.
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Boka in er konferens, kick-oﬀ eller kundträﬀ
i naturum Nationalparkernas hus. Vi har
gott om utrymme i fantastiska lokaler och
komplett konferensutrustning.
Vid ett arrangemang ingår guidning i
utställningen och ni får naturligtvis också se
våra mäktiga bildspel.
Vill ni göra er konferens till något alldeles
extra kan ni boka in en guidad vandring i
Tyresta nationalparks urskog.

– upplev Sveriges
största naturskatter
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Den bilburne åker motorvägen StockholmNynäshamn. Ta av mot Brandbergen. Sedan
följer du skyltningen mot ”Nationalpark”
ca 5 km.
Guidning i naturum är gratis. För
bokning och information om pris på
guidningar i nationalparken, kontakta oss.
Varmt välkommen!

Öppettider: tis – fre,

9.00-16.00

Naturum Nationalparkernas hus drivs
av Stiftelsen Tyrestaskogen – förvaltare av
Tyresta nationalpark och naturreservat.

lör – sön, nov – feb, 10.00-16.00
Adress: Tyresta by, 136 59 VENDELSÖ
Telefon: 08-745 33 94
Telefax: 08-741 09 93
E-post: info@tyresta.se
Hemsida: www.tyresta.se

IdéoLuck AB #100316 Tryck: Williamssons Offset

lör – sön, mars – okt, 10.00-17.00

Naturum Nationalparkernas hus ligger bara två mil från
Stockholms brusande stadsliv, vid porten till Tyresta
nationalpark. Kom och gör en resa genom alla våra
nationalparker och upplev Sveriges biologiska mångfald.
Våra nationalparker – oskattbara
tillgångar nu och i framtiden
Våra nationalparker representerar olika
typer av svensk natur. Från de mäktiga
fjällområdena i norr med kalfjäll, barrskog
och myr – till den lummiga ädellövskogen
och de vidsträckta sandstränderna i söder.
I naturum Nationalparkernas hus upplever
du Sveriges nationalparker med en fantasieggande utställning och fängslande
bildspel.
Nationalparkerna är en viktig del i
bevarandet av naturens rikedom av arter
och livsmiljöer – d.v.s. jordens biologiska
mångfald. Det gör dessa naturområden till
oskattbara tillgångar för landet, både nu och
i framtiden. Värdet ligger i att områdena
förblir orörda och att samspelet i naturen får
fortsätta utan påverkan av människor.

Upplev denna variationsrikedom i naturum och se
hur mycket som ﬁnns att
upptäcka i naturen. I vårt
program kan du läsa mer
om temaguidningar och
föredrag och om våra tillfälliga utställningar.
Här ﬁnns något för alla. Passa också på att få
en guidning i naturum eller i urskogen.

Välj bildspel
I naturum Nationalparkernas hus kan du
gratis se två spännande bildspel i storformat:
1) ”Sveriges nationalparker”, där du får följa
med på en inspirerande och underskön resa
genom några av våra 29 nationalparker i landet.
2) ”Svensk naturvård hundra år”. 2009 var det
100 år sedan de första nationalparkerna i Sverige bildades. Detta bildspel ger oss en vacker
berättelse om den svenska naturvårdens viktiga historia, med utblickar mot framtiden.

Tyresta – en nationalpark inpå
huvudstadens knutar
Bara två mil från Stockholms centrum
ligger ett av Mellansveriges mest orörda
naturområden – Tyresta nationalpark och
naturreservat. Området är nära 5000 hektar
stort. Här ﬁnns urskog med 400-åriga tallar,
klara skogssjöar och ett stort antal ovanliga
växter och djur. 1999 års brandområde är
också värt ett besök. Man ﬁnner dessutom
lövskogar, öppna beteslandskap och gammal
kulturbebyggelse.
Området karaktäriseras av sprickdalslandskapet, vilket är typiskt för mellersta Sverige.
Berggrunden är resterna av en nära två
miljarder år gammal bergskedja. För många
hundra miljoner år sedan sprack landskapet
upp i sina ännu bevarade linjer och svaghetszoner. Inlandsisen tog tag i dessa, ryckte loss
block, slipade urberget och bildade rundhällar.

Naturum – byggt med
rekord i miljöanpassning

Luckor i utställningen väcker allas
nyﬁkenhet. Om du vågar kan du sticka in
handen och känna på björnens tunga.

Naturum Nationalparkernas hus är byggt på
ett miljöanpassat sätt med naturliga och återvinningsbara material så långt det är möjligt.
Hela stommen är byggd av trä och på taket
ligger torv, som bidrar till ett behagligt inom-

husklimat. De oregelbundna väggarna följer
konturerna av en sverigekarta. Den ovanliga
och spännande formen ger huset hela 41 hörn.
Golvet är av senvuxen furu och endast behandlat med linoljesåpa. I golvet ligger också
de sex största sjöarna infällda i sten, i skalenlig storlek. Väggarnas insida är av granpanel
och vackert målade med äggoljetempera.
Färgen innehåller bland annat ungefär 1000
hönsägg från gården i Tyresta by.
Huset värms upp av bergvärme och har
självdragsventilation. Ny luft förs in via ett
källarutrymme, där den förvärms på vintern
och kyls på sommaren. När temperaturen
ökar i huset öppnas automatiskt ventilationsluckor i taket.
Ett biologiskt reningsverk har byggts och
i anslutning till det har en våtmark anlagts
som mottagare av fosfor och kväve, så att
dessa ämnen inte kommer ut i Östersjön.

