
Albysjön runt6.
Härlig halvdagsutfl ykt med många frilufts-, natur- och kultur-
värden. Albysjön ingår i Tyresåns sjösystem, det stora sjösyste-
met på Södertörn som omfattar runt 35 sjöar och börjar uppe 
i skogarna vid Gömmaren i Huddinge. 

Albysjön är den sista sjön innan Tyresån rinner ut i Östersjön. 
I sjön fi nns abborre, gös, gädda och insjööring. Fiskekort kan 
köpas på OK/Q8 i Bollmora, tel 08-742 04 20. 

Nyfors eller Wättingeströmmen har sedan medeltiden använts 
som energikälla för industriellt hantverk. 

Sträcka: 8,6 km.
Barnvagn: Du kan gå med barnvagn mellan Rundmar över Alby 
fram till Rävnäset. Obs! Efter regn kan det vara lerigt och tungt! 
Övrigt: Albysjön är 12 meter djup på djupaste stället. 
Tips: Från Raksta till Rundmar kan du se spår av bäver längs 
med vattnet.
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Alby friluftsgård. Cafeteria (för öppettider ring 08-770 00 99), 
grillplatser, motionsslingor, frisbeegolfbana och bad med 
mera. Badet har en ramp ner i vattnet för rullstolsburna. 

Uddby gård. Lär om bondelivet förr och nu och upplev lantdjur i 
gårdsmiljö. Gårdscafé och butik. Mer information, tel 770 04 13. 

Gimmerstabadet. Badet har lekplats och fotbollsplan.

Rävnäsets topp. Vacker utsikt över sjön.

Uddby kraftstation. Försörjer i dag cirka 500 fastigheter. Fall-
höjd 13 meter. Den ursprungliga kraftstationen byggdes 1894.

Rundemars gård. Från 1700-talet. Ridning för både vana och 
ovana. För information ring 08-770 23 29 eller 073-727 16 85.

Nyforsviken. Här fi nns bävrarnas stora hydda (vinterbostad). 

Nyfors – Wättingeströmmen. Tyresöindustrins vagga.
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Tyresö kommun, 135 81 Tyresö  •  08-5782 91 00  •  www.tyreso.se

Kartan är framtagen av Tyresö 
kommun. Fler promenadkartor 
fi nns på tyreso.se/promenera, 
i Servicecenter i Tyresö Centrum 
och på biblioteken i Tyresö.PROMENERA I TYRESÖ
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