Välkommen ut i naturen

Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat,
Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus
som är öppet för alla naturälskare.
När kommer du?

Ett gott råd,
börja vid Naturens hus
Tre kilometer från Stortorget i Örebro.
Så nära ligger Örebros nya och mycket
speciella ’’stadsdel’’, naturreservaten
Oset och Rynningeviken. Området
var under hela 1900-talet ett ’’stängt’’
område med gamla soptippar, militärt
övningsområde och industrier. Idag
kan vi i stället traska rakt ut i underbar och härligt omväxlande natur,
njuta av sjöutsikten och fågellivet,
lukta på blommorna, solbada i en

skyddad vrå, åka skridskor på sjöisen
– ja, du förstår.
Som en port in i härligheten ligger
Naturens hus. Hit är alla välkomna
– grupper från förskolor, skolor, företag
och föreningar men också du som
besöker området på egen hand. I huset
finns information om Oset, Rynningeviken och om länets natur. Här kommer det att finnas permanenta och
tillfälliga utställningar. Hit kan länets
barn och ungdomar göra utflykter
för att delta i naturskola, forska eller
förbereda exkursioner i området.
I huset kan du också hyra möteslokal
eller cyklar för att göra upptäcktsfärder i området.
Titta gärna in i caféet och njut av
en god lunch eller kaffe med dopp. Sitt
utomhus om vädret tillåter och se solen
blänka i vattenspegeln framför huset.
Vintertid är en skön stund framför den
sprakande brasan att rekommendera
– eller kanske ett fönsterbord med
utsikt över skridskobanan utanför …

Det nya landskapet
som täcker Venatippen

Venamaden

Rävgångsmaden

Promenadväg vid stranden

Bro över Lillån

Vattenparken

Naturens hus

Liten sandstrand
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Grillplats

Parkering för handikappfordon

Parkering

Fågeltorn

Promenadvägar

12 Det nya utökade Oset

11 Erik Rosenbergs stuga

10 Ormesta holme
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Så här hittar du till Naturens hus: Följ vägskyltar med texten
Sjukhus genom Örebro. När du kommer till Universitetssjukhuset (USÖ) följer du skyltarna mot Naturens hus.

Rynningeviken ligger norr om Svar tån,
medan Oset ligger söder om ån.

Du kan cykla, gå eller ta dig fram i
rullstol (det ﬁnns mindre höjdskillnader på vissa par tier) på promenadvägarna. En av vandringsslingorna vid
Naturens hus är särskilt anpassad
för människor med funktionshinder.
Hämta gärna en mer detaljerad kar ta
på Naturens hus innan du ger dig ut
på upptäcktsfärd …
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Några fler tips
I naturreservaten finns många rastplatser
där du kan sitta ner och njuta, men också
fina promenad- och cykelvägar. De allra
flesta är rundslingor så att du hela tiden
får ny natur att glädjas åt. En del slingor
är litet speciella, de är byggda rakt över
Hjälmarens vatten eller runt omkring
strandängar där otaliga fåglar häckar på
våren eller försommaren. Här kommer
du verkligen nära fåglarnas vardagsliv.

Det nya landskapet är en mosaik av olika
miljöer. Här finns urskogar, parkliknande
landskap med ekbackar och björkhagar,
böljande hedar med små grönskande öar
och stenpartier, jättelika strandängar, vasspartier, buskage – och så Naturens hus mitt
i den spännande Vattenparken med sina
dammar, vindlande stigar, mjukt rundande
kullar och ett synnerligen rikt växtliv.
Här finns massor att utforska, året om.
Ta god tid på dig och kom gärna tillbaka
många gånger.

Välkommen!

Postadress: Örebro kommun, Stadsbyggnadskontoret, Box 33400, 701 35 Örebro
Besöksadress: Naturens hus, Oljevägen 15, 702 15 Örebro
Upplysningar: Kundtjänst Samhällsbyggnad, telefon 019-21 21 00
e-post 212100@orebro.se
www.orebro.se/naturenshus

Produktion: Tammerman/Koubek. Foto: T Ar vidson, JP Lahall, M Rosenberg, M Wahman. Illustration: Tina Käll. Tr yckning: Tetab Tr yckeri AB. 2006

Ta kontakt med Kundtjänst Samhällsbyggnad
om du har frågor om Naturens hus,
öppettider, bokningar eller annat. Du når dem
på telefon 019-21 21 00 eller via e-post
212100@orebro.se

