
 
 

 

Hjärtligt välkommen till tältängen, 
Stensjödal i Tyresta Nationalpark 

 

  
Vid tältängen kan du och ditt sällskap tälta. Vi har försökt att ordna det bra för besökarna – vi håller 
med toaletter och sopmajor och bra ved att elda med.  
 
Vid Stensjödal ligger Mjölnarbostaden som är en byggnad från 1700-talet, det fungerade som bostad 
åt mjölnarna och deras familjer under hela 1800-talet och ett stycke in på 1900-talet.  
På tältängen är det tillåtet att slå upp sitt tält för en natt. Men om det är en grupp på fler än 10 
personer som skall övernatta krävs att ni i förväg gör en bokning enligt nedan. 
 
Den vattenpump som finns på ängen ger ett bra och drickbart vatten.  
Ved finns i två vedlårar vid ängen. 
Toaletterna är till för alla, både vandrare, tältare och hyresgäster. 
 

 
Viktigt! 
Stensjödal ligger i Tyresta Nationalpark och miljön är skyddad enligt lag. De regler och förbud 
som gäller kan du läsa på den stora anslagstavlan vid parkeringen. Tänk speciellt på följande:  

- Hund måste vara kopplad året runt. 
- Man får inte plocka blommor eller bryta kvistar eller grenar.  
- Man får bara elda på eldplatsen. Om eldningsförbud råder är det helt förbjudet att elda. 

(tel. vår brandriskupplysning 08-741 00 10).  
- Det är inte tillåtet att sätta upp tipspromenader eller snitsla banor i skogen.  
- Fiskeförbud råder i alla sjöar inom Tyresta nationalpark  
- Cykling är tillåtet på våra körvägar men ej på stigar och leder.  

 
 

Det är kostnadsfritt att tälta här men du behöver ändå kontakta oss för en bokning om ni är fler än 

10 personer, detta för att det totala antalet boende i Stensjödal samtidigt inte ska bli för många. 

Toaletter, vedförråd, brunn och eldplats behöver mäkta med. 

 

För att boka tältängen vänligen kontakta oss på bokning@tyresta.se eller ring 073-372 76 50. 
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