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ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER:

Sörmlands naturbruk
En del av Region Sörmland

UTSTÄLLNINGAR:

Hållbara hus
Varför är det så mycket bättre att bevara, renovera 
och varsamt bygga om jämfört med att bygga nytt? 
Går det att bygga ett badrum av lerbruk? Hur målar 
och isolerar jag miljösmart? Hur kan trä och lera ge 
dig ett sundare liv med mindre klimatångest?  
Svar utlovas! Utställningen är producerad av 
Sörmlands museum. Oxstallet 
 
Det som alltid sker men aldrig syns 
Från en grå vinter till en sprudlande  sommarsäsong.  
En utställning om att vidga vyer och väcka enga-
gemang. Fotografparet Bengt och Marie Håkanson 
skildrar ett verksamhetsår på Sörmlands Naturbruk. 
Fähuset

I love Östersjön 
Varför blir badviken ibland en grön soppa?  
Varför är abborrarna ilskna? Hur mår egentligen Öster-
sjön? De flesta känner till att det  
finns problem med Östersjöns miljö. Men hur angår det 
mig? Lär dig mer om Östersjöns brustna hjärtan och ta 
reda på vad du kan göra för att minska hoten.  
Finstallet

Återbrukade berättelser 
Deltagare från Eskilstuna folkhögskolas  Recycle 
Design – återbruk, tolkar i sin slututställning livs-
öden, historier och föremål från Nynäs tjänstefolk 
och torpare. Slottet

EVENEMANG SEPTEMBER

Sön 27  Höstmarknad,  Tystbergarundan och säsongsavslutning.

EVENEMANG OKTOBER

Tor 29  Höstlov på Nynäs kl 11–15. Kura skymning.

Fre 30  Höstlov på Nynäs kl 11–15. Kura skymning.

Vi bjuder i år in till 3822 ha, över både hav, land och sjö. Här finns avskildheten,  
det finstämda och möjligheterna till naturnära upplevelser. Upptäck den kulturhistoriska 
skatt som finns här, bakom varje krön!  
 
På grund av situationen kring det nya coronaviruset väljer Sörmlands Naturbruk,  
Nynäs slott, att förändra den planerade sommarsäsongen. Slott och restaurang kommer 
att hållas stängda. Sommarens evenemang ställs in fram till september med reservation 
för ändringar. 
 
Håll avstånd! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer men ber även dig som 
besökare att följa myndigheternas råd för att minska smittspridning.

Utställningarna har öppet  alla dagar 1 jul–16 aug.
samt  lördag-söndag 22 aug–27 sep. Alltid kl 11-17.

Visningar av slottsområdet alla öppna dagar kl 12,14 
& 16.00. Max 10 personer eller tre familjer. Förköp 
av biljetter i Butiken.

Besöksvärdar finns tillgängliga för frågor och infor-
mation under öppettider

Bo på Nynäs 
Vandrarhemmet Bränneriet finns tillgänglig i sin hel-
het för hela sällskap samt med rum i begränsad om-
fattning för små sällskap. Stugor finns till uthyrning. 

Upptäck reservatet 
Markerade strövstigar leder dig raka vägen ut på 
allt från kortare promenader till en tremilavandring 
längs Sörmlandsleden. En bra överblick över reser-
vatet med strövstigar och leder får du i vår kart- 
folder som du kan hämta i gårdsbutiken.

Cykla, ro & paddla
Hyr cykel enkelt i Butiken. Bokning av kanot och 
roddbåt sker i förväg via 0155- 26 15 58. 
 
Långmaren museigård 
Öppet för utomhusbesök alla dagar. 


