Boo Miljö- och Naturvänner

HÖSTPROGRAM ÅR 2020
På grund av den pågående covid-19-pandemin har vi i höstens program frångått årets tema ”Vilda
blommor” och i stället lagt upp en tipspromenad och ett antal vandringar i aktuella planområden.
Föranmälan krävs till samtliga aktiviteter för att kunna hålla den rekommenderade fysiska distansen
med ett begränsat antal deltagare. I övrigt följer vi allmänna pandemiråd och hänsynstaganden.
Söndag
13 september
11.00-13.00

FAMILJEAKTIVITET MED LEKAR OCH TIPSPROMENAD PÅ ÄNGEN
NEDANFÖR BOO KYRKA
Ta med barnen och gå en tipspromenad, gör ett naturbingo tillsammans eller spela ett parti kubb i
blivande Rensättra naturreservat. En lärande och lekfylld stund för stora och små på ängen nedanför
Boo kyrka. Ta med matsäck och korv, då det eventuellt finns möjlighet till grillning, om inte
eldningsförbud råder. Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog, leder aktiviteten.
Samling och avslut vid västra parkeringen på Boo kyrkväg 11 intill kyrkogårdsförvaltningen.
Busshållplats Boo kyrka, buss 421, 422.
Föranmälan senast 11.9 och upplysningar: Ingela Johansson 070-281 80 71,
ingelating@gmail.com eller Ulla Brunö 070-546 66 72, ulla.bruno@telia.com

Onsdag
16 september
ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE ”per capsulam”

Lördag
26 september
kl 10.00-14.00

VANDRING I SKOGEN KRING KUMMELBERGETS INDUSTRIOMRÅDE

På grund av den pågående pandemin hålls föreningens årsmöte ”per capsulam”.
Årsmöteshandlingar skickas till föreningens medlemmar via e-post eller vanlig post.
Synpunkter ska vara styrelsen tillhanda senast 16 september.

Ormingeskogen i Nacka-Värmdökilen har länge planerats få ett skydd i form av naturreservat.
Här finns bland annat värdefulla hällmarkstallskogar och klara skogssjöar. Men reservatet är ännu
inte på plats och genom den föreslagna gränsdragningen möjliggör man att Kummelbergets
industriområde kan utökas på bekostnad av värdefull naturmark. Likaså planeras ny bostadsbebyggelse i randområdena mot Orminge och i kraftledningsgatorna.
Under vår vandring undersöker vi de naturvärden som finns i området runt Kummelbergets
industriområde. Området bjuder bland annat på flerhundraåriga tallar, murken ved med den
sällsynta kornknutsmossan och vi kommer att titta lite extra efter spännande svampar så här på
hösten. Kanske gör vi nya värdefulla artfynd?
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med matsäck, kikare och lupp om du
har.
Samling och avslut vid hållplats Skarpövägen, buss 471 och 444 från Slussen/ Orminge Centrum.
Föranmälan senast torsdag 24.9 och upplysningar: Ulla Brunö 070-54 66 672,
ulla.bruno@telia.com eller Ronny Fors 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Lördag
10 oktober
10.00-14.00

GRÖN INFRASTRUKTUR I LÄNNERSTA - FRÅN BRANDDAMMEN I
GUSTAVSVIK TILL BOOTIPPEN
Sydöstra Boo är ett av de sista kvarvarande områdena med äldre fritidshus och permanentboende.
Området är viktigt som spridningsområde för djur och växter och har höga naturvärden.
Om de detaljplaner som ingår i Programmet för sydöstra Boo genomförs kommer områdets
karaktär att radikalt förändras. Grönstrukturen glesnar markant när bebyggelsen förtätas och stora
tomter styckas och bebyggs, när vägnätet breddas och nya vägar dras genom tidigare orörd
naturmark. Vi går från Gustavsviks vändplan längs Dalvägen igenom planområdet Sydöstra Boo
fram till Dalkarlsängen med Bootippen.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med matsäck, kikare och lupp om du
har.
Samling vid busshållplats Gustavsvik, vändplats för buss 418 från Orminge Centrum.
Avslut vid Boovägen busshållplats Dalkarlsvägen, buss 414 och 442 till Orminge C/Slussen.
Föranmälan senast torsdag 8.10 och upplysningar: Ulla Brunö 070-54 66 672,
ulla.bruno@telia.com eller Ronny Fors 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Söndag
1 november
10.00-14.00

I DEN GAMLA TALLSKOGEN KRING BACKEBÖL GRAVFÄLT
Naturområdet söder om Värmdöleden mellan Storsvängen och Malmbrinken är mest känt för sina
forngravar, men det berg- och blockrika landskapet bjuder på överraskningar och hyser många av
de äldsta tallarna i Boo. Området ligger högt och ger utsikt mot Baggensfjärden.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med matsäck, kikare och lupp om du
har.
Samling vid busshållplats Norrkärr, buss 418 från Orminge Centrum. Avslut för anslutning till
buss 418 mot Orminge Centrum.
Föranmälan senast fredag 30.10 och upplysningar: Ulla Brunö 070-54 66 672,
ulla.bruno@telia.com eller Ronny Fors 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.
¤

Alla angivna sluttider i programmet är cirkatider.

Medlem i Boo Miljö- och Naturvänner blir du genom att sätta in årsavgiften på plusgiro 98 98 83-4
eller bankgiro 825-2371.
Enskilt medlemskap
100 kronor
Familjemedlemskap
150 kronor
Familjemedlemskap gäller för två vuxna som vill bli medlemmar och som är skrivna på samma adress.
Ange bägges namn vid inbetalningen.
Barn och ungdomar under 18 år följer gratis med vuxen med enskilt medlemskap eller familjemedlemskap på våra aktiviteter.
Vi är tacksamma om ni väljer att ta emot aktivitetsprogrammet via e-post. Meddela i så fall er e-postadress till
boom@boonatur.se
Styrelsen behöver dig som är intresserad av att arbeta med natur- och miljöfrågor. Hör av dig till oss,
så berättar vi mera!
Upplysningar om föreningens verksamhet ges av ordförande Kerstin Lundén 070-47 00 160 eller av vice ordförande Ulla
Brunö 070-54 66 672 eller genom att gå in på vår hemsida www.boonatur.se
På hemsidan kan ni bland annat se rapporter från våra tidigare aktiviteter och läsa föreningens remissvar och skrivelser i
aktuella ärenden. Boo Miljö- och Naturvänner är en opolitisk förening, som sedan starten 1982 arbetar lokalt med naturoch miljöfrågor i Boo.
___________________________________________________________________________________________________

Boo Miljö- och Naturvänner, c/o Kerstin Lundén, Liljekonvaljens väg 29, 132 45 Saltsjö-Boo.

