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VÄLKOMMEN 
TILL 
VACKRA
TORPÖN
 

FÖLJ OSS OCH HÅLL DIG UPPDATERAD PÅ VÅRA EVENEMANG

naturumsommen

Naturum Sommen

VÄLKOMMEN TILL 
NATURUM 
OCH SJÖN SOMMEN!
Naturum Sommen ligger vackert vid Torpöns norra 
spets och är omgivet av sjön Sommens klara vatten. 
Inne på naturum kan du lära dig mer om sjön, naturen 
och kulturen. Titta, testa, lyssna och känn. 
Missa inte vårt stora akvarium med fiskar från sjön 
Sommen.

Granne med oss ligger Torpöns färjeläge med linfärja, 
restaurang, glass, höghöjdsbana och kanotuthyrning. 

Välkommen till utställningen, aktiviteterna och 
guidningarna!

Öppettider

23/4-5/6 tis-sön 11-17
6/6-21/8 alla dagar 10-19
23/8-11/9 tis – sön 11-17

Kontaktuppgifter:
www.naturumsommen.se
E-post naturum.sommen@ydre.se
Telefon 070 297 47 22 VÄTTERN-SOMMENLEDEN

31 mil lång cykelturistled genom finaste kulturbygd. 

Ytterligare 35 km led är uppskyltad på vackra 
Visingsö. Leden sträcker sig från bördig 

östgötaslätt i norr, längs den branta vättern-
stranden över Omberg, genom den ljusa men 
ändå gåtfulla holaveden (John Bauerskogen), 
för att så småningom nå sjön Sommens klar-
blå vatten. På cykelleden kommer du nära 

naturen och livet på landsbygden.
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SÄKERT VÅRTECKEN

HITTA HIT
Kommer du norrifrån kan du sommartid ta färjan över 
sundet. Kommer du söderifrån, via väg 131, svänger 
du mot Torpön i Ramfall. Det går också alltid att kom-
ma sjövägen till vår brygga. Ett annat tips är att boka 
en resa med ångbåten Boxholm II.

NATURUM

Norra Vi Hembygdsförening

Stort tack till 
naturum Sommens 

bidragsgivare

Program 
2022

2002
TILL

2022

20-års
jubileum

Massor av aktiviteter 

för barn 

se andra sidan...

Djupa skogar, leende 
ängsmarker och 
hundratals sjöar, 
det är Ydre! 
I Ydre finns cirka 10 mil Östgötaled. Bra utgångs-
punkter är Torpön, Norra Vi och Österbymo.

Östgötaleden bjuder på fantastiska möjligheter till 
varierade natur- och kulturupplevelser genom 
Östergötlands vackra landskap.

Allemansrätten 
– både rättigheter och skyldigheter

Inte störa – inte förstöra!

Lämna inget annat än ett tack efter dig.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång 
till naturen, men förutom rättigheter ingår 
också skyldigheter. Ta ansvar för natur och 
djurliv och visa hänsyn mot markägare och 
andra besökare när du vistas i naturen.

Du använder dig av allemansrätten när du 
går en promenad, paddlar kajak eller plock-
ar bär i skogen. Det är allas gemensamma 
ansvar att behandla denna gamla sedvana 
med omtanke och respekt.

Längs väg 131 kan du 

ta dej med bil. Sväng 

i Ramfall mot Torpön 

och fortsätt ända ut 

till färjeläget.

 Naturum Sommen  naturumsommen



Morgonyoga på naturums brygga
Söndagar i juli, 8:30-10:00

Börja dagen på ett bra sätt med yoga som passar både ovana 
och vana. Vi värmer upp och börjar lugnt, ökar på med övningar 
för balans, styrka och smidighet. Avslutar med avslappning. 
Andningstekniken väver vi in under passet. Ta med yogamatta/
liggunderlag, filt och vattenflaska. Vid regn är vi på pråmen.

Ledare är Helene Löfgren. Pris: 100 kr.

Dagliga aktiviteter som är 
helt gratis:

 
 Tipspromenad i naturen

 Prova på mete från bryggan

 13.00 Fiskmatning vid akvariet
 

Torsdag- lördag 14-16/4 kl 11-15

Skärtorsdagen – påskafton
Smygstart…Naturum öppnar för säsongen, välkommen!

Annandag påsk, måndag 18/4 kl 10.00

Vårvandring – för kropp och själ
Vi vandrar ca 6 km längs vägar och stigar i varierad natur 
runt Seloberg och Lilla Sundsjön. Längs vägen reflekterar vi 
över hur livet går från mörker till ljus. Ta med eget fika. Efter 
vandringen kan den som vill delta i en gudstjänst med natt-
vard i Sunds kyrka. Samling vid Sunds kyrka. Arr: naturum 
Sommen och Svenska kyrkan i Ydre.

Lördag 23/4

Premiär!
Naturum öppnar för säsongen!

Tidpunkt ej fastställd

Var med och sätt ut tusentals ålyngel i sjön 
Sommen!
Det finns förhoppningsvis också möjlighet att stifta bekant-
skap med vuxna ålar med hjälp av yrkesfiskare Anders 
Paulsson. Sommens Fiskevårdsområde, Tekniska Verken 
och naturum Sommen deltar. Arr: Boxholms kommun. Kost-
nadsfritt. Dag bestäms med någon veckas varsel i april/maj. 
Maila till miljo@mjolby.se eller ring 010-234 50 00 i god tid 
innan för att få information så snart tidpunkt är bestämd. 
Samling vid naturum Sommen.

Lördag 7/5 kl 09.00

Fågelskådningens dag
Fågelmaderna mellan Hestra och Linnekulla är en dold pär-
la. Vid promenaden genom hagarna ned till vattnet tittar vi 
efter vårtecken och vid fågeltornet efter fåglar. Ta gärna 
med eget fika och kikare. Parkering vid vägen nordväst om 
Linnekulla.

Söndag 22/5 kl 14.00

Gallebo naturreservat
Galleboreservatet är ett stort reservat i Ydres östra 
del som är värt att upptäcka. Åke Bruhn tar med oss 
på en vandring genom barr- och lövskog, betes-
marker och ned i sluttningen mot Långsjön. Sam-
ling och samåkning från Frendo, Österbymo kl 
13.30.

 Torsdag 26/5 Kristi Himmelsfärds dag

Första metaredagen med metartävling
Naturum ordnar metartävling från bryggan, prisutdel-

ning kl 14. Metspö finns att låna. Kostnadsfritt.

Söndag 5/6 Världsmiljödagen – en enda jord

Håll Sommen Ren
Alla kan hjälpa till att minska nedskräpningen! Tänk bara om 

alla tog hem sitt eget skräp och lite av det andra glömt efter 
sig?  Naturum tipsar om hur man kan tänka inför en utflykt. 
Hjälp till att hålla Sommen ren genom att plocka skräp ute,  
på naturum finns soppåsar, engångshandskar och hejaklack. 
Fin goodiebag till de 20 första deltagarna!

Lördag 18/6 kl 15.00

Nyinvigning och 20-årsjubileum
Sedan 2002 har naturum Sommen inspirerat och informerat 
alla besökare om sjön Sommens natur och kultur. 20 års akti-
viteter och en ny utställning behöver firas! Detaljerat pro-
gram kommer på hemsidan. Välkommen!

Söndag 19/6 kl 14.00

De vilda blommornas dag
De vilda blommornas dag uppmärksammas i hela norden och 
tusentals personer upptäcker den vilda floran. I Ydre leder 
Åke Bruhn oss ut på ängarna vid Skavarp, mellan Rydsnäs 
och Hestra, följ markering.

Midsommarafton och midsommardagen
Obs tiden! 11.00-16.00
Spela naturums midsommarspel och lär dig mer om sommar-
blommor. Kl 13.30 på fredagen går vi en promenad för att 
hitta sju sorters blommor att lägga under kudden.

Onsdag 29/6 kl 14.00-16.00

Sjön Sommen, djur och  natur - naturguidning på 
Boxholm II från Torpön
Under en tvåtimmars-tur med ångbåten Boxholm II får du 
njuta av vackra vyer och lära dig mer om sjön Sommen och 
omgivningarna. Ta gärna med fikakorg. Boka via www.box-
holm2.com. Pris 325 kr/vuxen, 7- 15 år 100 kr. Drop-in i mån 
av plats. Samling vid naturum.

Torsdagarna 30/6 och 7/7 kl 10.00-14.00

Prova på-fiske med Sportfiskarna
Alla barn och ungdomar bjuds på ett spännande fiske där 
man får testa på mete och spinnfiske från naturums brygga. 
Aktiviteten passar både dig som aldrig har fiskat och dig som 
vill vässa dina fiskekunskaper. Kostnadsfritt.

Onsdag 6/7 kl 18.00-21.00

Ångbåtstur med berättaren Johan Birath
En vacker båttur med ångbåten Boxholm II där lokalhistori-
kern Johan Birath berättar under färden. Strandhugg görs 
vid Torpöns färjeläge där räksmörgås, dryck, kaffe och kaka 
serveras. Naturum Sommen är öppet för besök. Samling i 
Tranås hamn. Boka via www.boxholm2.com. 495 kr/person.

Måndag 11/7 kl 14.00

Vem bor i skogen? Hur har de det egentligen?
I skogen finns djuren, sagorna och spännande väsen. Hur har 
de det i skogen? Kan vi hjälpa dem? Passar barn 5-9 år, i vux-
ens sällskap. 50 kr/barn, ca 2 h. Fika ingår. Föranmäl till natu-
rum. Samling vid naturum.

Onsdag 13/7 kl 18.00-21.00

Ångbåtstur med berättaren Johan Birath
En vacker båttur med ångbåten Boxholm II där lokalhistori-
kern Johan Birath berättar under färden. Strandhugg görs 
vid Torpöns färjeläge där räksmörgås, dryck, kaffe och kaka 
serveras. Naturum Sommen är öppet för besök. Samling i 
Tranås hamn. Boka via www.boxholm2.com. 495 kr/person.

Torsdag 21/7 kl 16.00-18.00

Sjön Sommen, djur och  natur - naturguidning på 
Boxholm II från Malexander
Under en tvåtimmars-tur med ångbåten Boxholm II får du 
njuta av vackra vyer och lära dig mer om sjön Sommen och 
omgivningarna. Ta gärna med fikakorg. Boka via www.box-
holm2.com. Pris 325 kr/vuxen, 7- 15 år 100 kr. Samling vid 
ångbåtsbryggan, Malexander.

Onsdag 27/7 kl 16.00

Vandring runt Häggarpasjön
Under vandringen berättar en guide från naturum om natu-
ren och kulturen i området. Medtag gärna fika. Leden runt 
sjön är 6 km, ca 2 h. Samling vid Flaskarp utanför Blåvik, vid 
informationsskylten.

Lördag 13/8 kl 12.30-14.30

Vattenlivet i Sundsjön - inte bara fiskar lever i 
vattnet
Bland vassen, vattenväxterna och gruset lever många olika 
insekter. Med håvar, baljor, vattenkikare och luppar går vi på 
upptäcktsfärd. Häng med! Följ markering till vattnet från 
Sunds badplats parkering. En del av programmet för Sunds-
dagen 2022 i Sunds kyrkby utanför Österbymo.

Måndag 15/8  kl 20.00

Hur låter fladdermöss?
På gården Kullarp finns många fladdermöss och i skym-
ningen ger vi oss ut i markerna med detektorer för att 
lyssna efter dem. Kanske kan vi också få se en 
skymt av dem när de jagar. Guide är fladdermus-
experten Håkan Ignell. Samling och samåkning 
från affären i Rydsnäs kl 19.40. Föranmäl till 
naturum Sommen, 
aktiviteten är väderberoende.

Söndag 28/8 kl 11.00-15.00

Invigning av Månhults naturreser-
vat
Vid gården Månhult mellan Malexander och 
Ulrika bildades ett nytt naturreservat 2021. I 
skogarna och odlingsmarkerna finns en stor 
mångfald av till exempel växter, fåglar och 
insekter. Länsstyrelsen i Östergötland, Box-
holms kommun, naturum Sommen, Boxholms 
skogar AB och Östergötlands naturalhistoriska 
förening bjuder in till invigning av reservatet. 
Guidningar och aktiviteter för stora och små, 

PROGRAM FÖR 2022

HÅVA SMÅKRYP
TISDAGAR OCH TORSDAGAR 13.30-14.30, 

7/6-11/8
Med vadarbyxor, håvar och hinkar tar vi oss 
ut i Sommens strandkanter och undersöker 
det spännande livet under ytan! 25 kr/barn. 

Anmälan i receptionen.

(L)UPPTÄCKSFÄRD
LÖRDAGAR 2/7-6/8 KL 13.30

Detta är naturums barnguidning! Vi tar 
med kikare och luppar och går ett varv 

runt udden. Vi spanar efter fåglar, 
småkryp och annat spännande eller 

fint. Anmälan i receptionen.

invigningsceremoni och skogsmaskiner står på programmet. 
Vi bjuder även på lunch. Länsrådet Ann Holmlind och VD för 
Boxholm skogar AB Johan Carpholm invigningstalar.  
Kostnadsfritt. Anmälan via länsstyrelsens hemsidas evene-
mangskalender senast 22 augusti. https://www.lansstyrel-
sen.se/ostergotland/om-oss/kalender.html

Söndag 4/9 kl 15.00

Svampjakt
Anna Dyrebring tar oss med ut i skogen på jakt efter fina, 
goda eller spännande svampar. Ta gärna med svampar du 
undrar över. Samling och samåkning från torget i Asby.

Söndag 11/9

Säsongsavslutning med bokrea. 

Ett pärlband av  
naturupplevelser 

som vi har valt att kalla Sommen 365 då upplevelserna 
finns tillgängliga varje dag under året!

BOXHOLM - TRANÅS - YDRE 
har valt att tillsammans ta fram det bästa till dig som precis är på 
väg att upptäcka vår otroligt fina natur eller för dig som aldrig kan få 
nog av den.

Låt oss ta dig med på en minnesvärd resa där du finner en mångfald 
av unika naturreservat, härliga badplatser, sjöar för fis-
ke, vandrings- & cykelleder.

Det som minst sagt toppar listan över våra kommuners fantastiska 
natur är ju vår vackra och mest uppskattade sjö Sommen som 
bjuder på en magnifik skärgård. Vart du dig än vänder har du en 
förbluffande natur omkring dig.

Kartan hittar du på en TOURIST INFO POINT i någon av 
våra kommuner eller beställ den via tbshopen.se 

Vi möts i naturen!

Ny 

naturkarta 

13.15 Visning av naturum
- en kort introduktion till ditt besök i natu-
rum och Sommen. Anmälan i receptionen.

PYSSEL, 
LEK OCH PÅHITT
ALLA SÖNDAGAR KL 13.30

Alla barn är lite extra välkomna 
till naturum. Vi leker, pysslar 

eller upptäcker något, 
beroende på tillfälle och väder. 

Anmälan i receptionen.


