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INBJUDAN TILL NATURPASSET - VANDRING 
 

   
 

Kom ut i vår vackra natur – i skogen finns det plats för alla!!!  
 
ALP-klubben tar initiativ till att ansluta till IFK Tumba SOK’s (IFK) två arrangemang 2020 
Naturpasset Vandring. 

Det ena Naturpasset Vandring omfattar området mellan Harbrostugan (Tumba) i norr och Lida 

friluftsgård i söder. Det andra Naturpasset Vandring omfattar området skogen väster om 

Rönninge fram till Glasberga i Södertälje.  

Naturligtvis gäller det att hålla avstånden, tänka på tilliten och följa Folkhälsomyndighetens 

regler i övrigt. 

 

Hur fungerar det? 

Båda Naturpassen har 50 kontroller och sitter uppe under perioden 1 maj – 31 oktober. 

Kontrollerna kan besökas i valfri ordning under perioden. Man väljer själv när man vill och 

hur ofta man vill ge sig ut i naturen och leta efter kontroller. I Naturpassens paket ingår: 

• en speciellt framtagen karta med 50 kontroller inlagda 

• ett startkort för att fylla i svaren (varje kontroll är numrerad och har en bokstav) 

• ett informationsblad om arrangemanget 

 
Det gäller alltså att leta upp  kontroller och finna ut vilken bokstav som ska skrivas i start-
kortet. 

 

Var får man tag i Naturpasset Vandring? 

Försäljningsställen är: Apoteken Kronan i Tumba, Mullvaden i Tullinge och Hägern i Salem, 

medborgarkontoren i Tumba och Tullinge, Circle K i Rönninge samt Lida värdshus. 

Naturpasset kostar 100 kr. Du kan även beställa Naturpasset via Swish och mail. Swisha 125 

kr (inkl porto) till 0707726975 (Olle Laurell) med ditt namn som meddelande. Maila därefter 

namn och adress till ollelaurell@hotmail.com så kommer Naturpasset i postlådan inom ett par 

dagar. 
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Är det en tävling? 

Mest nej, men om du vill ”tävla” om priser, så deltar du i utlottningen av presentkort och 

trisslotter genom att skicka in startkortet till IFK Tumba SOK (adress finns i paketet), senast 

tisdagen den 1 december. Minst 40 kontroller ska ha besökts. Dragningen kommer att ske i 

IFK’s klubbstuga Harbrostugan onsdagen den 9 december kl 19:00 - och det bjuds på fika.  

Med startkortet kan du även delta i Svenska Orienteringsförbundets fototävling ”bästa Natur-

passbilden”. Fotografiet ska då läggas upp på något socialt media. 

Läs mer om ”tävlingarna” i informationsbladet som ingår i paketet.  

Och vad gäller för ALP-are? 

Det behövs ingen anmälan för deltagande, det är bara att skaffa Naturpasset Vandring, ta 

fram väl ingångna skor och sätta igång, ta gärna med matsäcken. TA MED PENNA! 

Vill du/ni gå ut med andra ALP-are? Tag då kontakt med likasinnade och planera för en tur 

tillsammans. Tänk på att hålla avstånden!  

ALP-klubben bjuder på hela avgiften, 100 eller 125 kr per paket och medlem. Skicka kvitto, 

helst digitalt, och ange bankkontonummer eller swishnummer till Sven-Olof Rask, 

Dahlströmsvägen 12, 146 38 Tullinge (svenolof.rask@gmail.com) så får du pengarna tillbaka 

inom några dagar.  

Frågor om arrangemanget kan ställas till Sven-Olof, tel 070 7819017. 

 
Välkomna ut!  

Tumba 2020-04-26 
Styrelsen 
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