”SLINGRA DIG!”
Välkommen att besöka det unika fågeltornet ”Slingra dig!” i Mölleröd.
Egentligen är det en ramp som slingrar sig upp till en utsiktsplattform som går ut över vattnet.
Härifrån har man en magnifik utsikt över Finjasjön, Almaån och en restaurerad strandäng med ett rikt fågelliv.
"WEND YOUR WAY UP"

Från utsiktsplatsen kan många fågelarter ses, t.ex. enkelbeckasin, tofsvipa,
sothöna, knipa, vigg, skäggdopping, brun kärrhök och fiskgjuse.
Om du har tur sitter en kungsfiskare på en av stolparna vid sidan av ån
och spanar efter fisk.
Uppe på plattformen finns en stor utställning, gjord av illustratör Maria
Nilsson, vilken presenterar områdets historia, naturtyper och fågelarter.
I andra ändan av byggnaden finns en lite ovanlig grillplats.
En speciell egenskap i byggnaden är att de äldre sjönivåerna innan Finjasjöns sänkningar på 1800-talet kan upplevas konkret.
Byggnaden är ritad av arkitekt Harald Magnusson och uppförd 2008/09.

Welcome to this unique birdwatching tower in
Mölleröd which is more like a ramp winding up
to a platform from where you have a splendid
view of Lake Finja and Alma Stream with its rich
birdlife.
You can enjoy Common Snipe, Northern Lapwing, Tufted Duck, Great Crested Grebe, Marsh
Harrier and Osprey and you might even spot a
Kingfisher.
The platform also offers an exhibition presenting the history, natural features and avian species, created by illustrator Maria Nilsson.
The structure, from 2008/09, was designed by
architect Harald Magnusson.

Skäggdopping

”WINDE DICH!”
Brun kärrhök

Besuchen Sie den einzigartigen Vogelturm
„Winde dich!“ in Mölleröd, eine Aussichtsplattform, zu der sich eine Rampe windet. Von hier
sieht man über den Finjasee, den Almaå und
eine renaturierte Uferwiese mit reichem Vogelleben.
Man kann z.B. Bekassine, Kibitz, Schellente,
Reiherente, Haubentaucher, Rohrweihe, Eisvogel und Fischadler sehen.
Auf der Plattform ist eine große Ausstellung von
Maria Nilsson über die Geschichte der Umgebung, Naturtypen und Vogelarten. Das Gebäude
ist so angelegt, dass die Wasserstände des Sees
im 19. Jahrhundert konkret nachempfunden
werden können.
Es gibt auch einen ungewöhnlichen Grillplatz.
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