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 Handens museum med en smedja 
i bruk. Butik med smide i järn och 
silver med mera.

 I Rudans friluftsområde finns bad, 
motionsspår, grillplatser, frisbeegolf, 
MTB-spår, fiske och mycket annat. 
Här kan alla hitta något de vill göra.

 Vid Skutans friluftsområde finns 
fågeltorn, grillplats, vindskydd och  
en naturstig med information om djur 
och natur.

 Tyresta nationalpark och natur-
reservat. I Tyresta by ligger National-
parkernas hus och en friluftsgård med 
servering. Här finns en runhäll med 
en avbildad tupp.

 Svartbäckens gamla skola är kom-
munens äldsta skolbyggnad som idag 
är ett skolmuseum.

 Jordbro gravfält är Nordens största 
bevarade gravfält från äldre järnålder, 
med minst tvåtusen gravar.

 Gullringskärret. Haninges egen 
regnskog med bl a sällsynta mossor. 

 Österhaninge kyrka är Haninges 
kanske äldsta byggnad med delar från 
1200-talet. Författarinnan Fredrika 
Bremer ligger begravd på kyrkogården.

 Gålö är ett populärt utflyktsmål, 
känt för sina härliga badplatser.  
Här finns både den kilometerlånga 
stranden Gålö havsbad och mängder 
av fina klipphällar. Upptäck även  
Havtornsudd och Gålö mejeri. 
Kulturlandskapet på Gålö är vilt- och 
fågelrikt och vattnet lockar många fri-
tidsfiskare. Här finns flera fornborgar, 
gravfält och så kallade jättegrytor.

 Morarnas hembygdsmuseum visar 
fiske- och jaktföremål från skärgårds-
hemman på ön. Härifrån går 
Gålö fornstig, en 3,8 km lång  
promenad genom 10 000 år av  
skärgårdshistoria.

 Besök Stegsholms gård med café, 
bageri och försäljning av eget kött. Går-
den Stegsholm finns omnämnd redan 
på 1200-talet. Här finns en naturstig i ett 
vackert kulturlandskap och hagmarks-
område. Fågellivet är mycket artrikt.

 På Gålö sälstation har ett spännan-
de kapitel av den Svenska militärhisto-
rien utspelat sig. Under andra världs-
kriget tränades här sälar för marinen 
för att spåra upp främmande ubåtar 
och minor. Sälarnas bassäng finns 
fortfarande kvar och idag erbjuder 
Sälstationen boende och konferens.

 Årsta slott har anor från medelti-
den. Det nuvarande slottet är uppfört 
under 1660-talet. Här bodde under 
1800-talet författarinnan Fredrika 
Bremer. Slottet renoverades luxuöst 
av telefonmagnaten Cedergren på 
1920-talet. I slottet finns Årsta slotts-
museum som visas för allmänheten 
året om och består av museivåningen 
där Fredrika Bremer bodde.

 Gamla Årsta – platsen för det 
medeltida herresätet. Här finns flera 
husgrunder och en medeltida brunn. 
Korsriddarorden Tyska Orden ägde 
Årsta under perioden 1260-1467. 

 Årsta havsbad har en lång, vacker 
strand och är ett populärt bad.

 Västerhaninge kyrka med anor från 
slutet av 1200-talet. Ombyggd senast 
år 1831 efter ett blixtnedslag då kyrkan 
brändes ut. 

 Tungelsta trädgårdspark är som 
namnet antyder, en intim liten träd-
gårdspärla. Den historiska kopplingen 
till Tungelstas trädgårdsnäring är tydlig. 
I parken finns även en utflyktslekpark 
som inspirerats av Tungelstas historia.

 Vid Östnora havsbad finns bryggor 
och en stor strand att bada ifrån. Här 
hittar du också en camping, spontan-
idrottsytor och servering.

 Häringe med slottet från 1657, 
ligger vackert beläget vid Landfjärden. 
Slottet och parken är idag en modern 
konferensanläggning. Området består av 
förnämligt lövskogslandskap, havssträn-
der och ett rikt nät av promenadstigar.

 Det tio meter höga utkikstornet på 
Tornberget som ligger i Tornbergets 
naturreservat, är Stockholms läns 
högsta punkt med sina 111 meter över 
havet. Området består av vacker skog 
och myrmarker.

 Dalarö är en väl bevarad skärgårds-
pärla vid havet med anor från 1600- 
talet, med snirkliga gator, gränder och 
villor med snickarglädje i schweizisk 
anda. Här finns mycket skärgårdshistoria, 
små butiker, bageri och museum att 
besöka. För de äventyrliga finns det gott 
om vattensporter och aktiviteter.
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 Åva. Här finns fina svamp-  
och bärmarker och utmärkta  
bad- och fiskevatten.

 Nyfors. Område med högt natur- 
och kulturvärde. Fallhöjden mellan 
sjöarna Tyresö-Flaten och Albysjön 
är ca 5 meter och är en av regionens 
större vattenfall.

 Ornö är södra skärgårdens största 
ö. Kyrkviken är öns nav med bland 
annat museum, bibliotek, gästbryggor, 
krog och cykeluthyrning. På Ornö är 
naturen till stor del orörd. Här kan du 
bland annat besöka ruinerna efter det 
första säteriet vid Sundby, gravfälten 
från bronsåldern vid Hässelmara och 
upptäcka orkidéerna vid Mane äng.

Lekplatsen i Tungelsta trädgårdspark

Östnora havsbad

 Utö är ett av de mest popu-
lära och solsäkra utflyktsmålen i 
Stockholms södra skärgård. Här kan 
du hyra cykel, vandra på de många 
vandringslederna och stigarna som 
leder runt ön till klippor och sand-
stränder. Ön bjuder härlig natur, 
underbara badställen, goda fiskemöj-
ligheter och mängder av aktiviteter. Många av sevärdheterna på Utö 
har anknytning till öns historia som centrum för gruvnäringen. 
Spår kvar efter gruvdriften är i första hand de vattenfyllda gruvhå-
len, ett gruvmuseum och de stora varpstenshögarna. På Lurgatan 
finns gamla gruvarbetarbostäder från 1700-talet. Från Utö kvarn, 
byggd 1791, bjuds man på en fantastisk utsikt över skärgården.

 Besök vackra Ålö storsand med sin vita 
hästskoformade sandstrand som du tar dig till 
på cykel via södra Utö. På Ålö finns också en 
fin naturhamn vid ångbåtsbryggan. Här går 
också en färjeled till/från Nynäshamn. 

Utflyktsmål och sevärdheter
Siffran vid respektive rubrik hänvisar till motsvarande siffra på kartan
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Välkommen  
till Haninge!
Med cykel tar du dig lätt  

fram till intressanta platser  

och natursköna omgivningar  

i Haninge. Oavsett om du  

motionscyklar, ska på  

utflykt eller kör mountainbike  

finns cykelspår och leder för dig.

Aktuell turistinformation 

finner du på haninge.se

CYKELKARTA

Länkar
Svenska Cykelsällskapet svenska-cykelsallskapet.se 
Cykelfrämjandet cykelframjandet.se 
Svenska Cykelförbundet www.scf.se 
NTF ntf.se 
Trafikverket trafikverket.se 
Storstockholms Lokaltrafik sl.se 
Waxholmsbolaget (båttrafik) waxholmsbolaget.se 

Haninge kommun haninge.se


