Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

Höstprogram 2013
Du kan bli medlem i Boo Miljö- och Naturvänner vid någon av våra aktivitetsträffar eller genom att
sätta in årsavgiften på plusgiro 98 98 83-4 eller bankgiro 825-2371. Medlemsavgiften är 50 kronor/år.
Upplysningar om föreningens verksamhet kan Du få av ordföranden Kerstin Lundén 070-470 01 60 eller
av sekreteraren Per Kvarnfors 747 82 71 eller genom att gå in på vår hemsida www.boonatur.se
Måndag
19 augusti
20.00-22.30

Fladdermusvandring i Orminge
Va, finns det fladdermöss här? Vi får lära oss massor om dessa mystiska djur, som ”i
hemlighet” finns runt om oss. Vi får även möjlighet att höra hur de låter med hjälp av
elektronisk utrustning. Vandringen går från Orminge Centrum mot Myrsjöns festplats.
Tom Arnbom, ekolog, och Sebastian Bolander, ekolog, guidar oss.
Samling: Orminge Centrum (utanför Pressbyrån)
Upplysningar: Martin Olgemar, 070-509 47 85
Obs! Vid dåligt väder den 19 augusti flyttas aktiviteten till torsdagen den 22 augusti,
samma tid och plats.

Söndag
22 september
10.00-14.00

Skarpnäs – blivande naturreservat i Orminge
Med guidning av Tomas Fasth, biolog, rör vi oss genom olika biotoper i markerna norr
om Danmarks ängar och kring Krokträsken, Vi spanar in flora och fauna samt
skyddsvärda träd.
Vi kommer att vandra utefter stigar men också röra oss i obanad terräng. Grova skor eller
stövlar, kikare och matsäck är lämplig utrustning.
Samling vid Krokhöjdens fotbollsplan, Nåttarövägen 42/Kalvövägen.
Buss 471 eller 444 från Slussen till hållplats Korsöstigen.
Upplysningar: Christina Lindholm 715 62 63, Olle Robin 715 88 21,
Maria Friberger 715 39 86

Söndag
6 oktober
10.00-13.00

Skogen i Ramsmora
Börje Drakenberg, skogskonsulent, tar med oss på en vandring genom
Ramsmoraskogen, en ”närskog” som nyligen gallrats och berättar hur skötsel av skog
och rekreation kan samordnas. Delvis arbetssam vandring, tag med matsäck.
Samling: Parkeringen vid Scoutstugan i Ramsmora. Buss 421 från Orminge Centrum till
hållplats Boo prästgård, Buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på ca 500
meter.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71

Lördag
19 oktober
10.00-14.00

Holkverkstad i Orminge Centrum
Under lördagen tillverkar vi holkar och berättar om olika holktyper, hur man sätter upp
och sköter holkar. Vi håller till utanför COOP Extra. Kom, ung som gammal och hjälp
till att göra holkar som vi sätter upp under söndagen.
Upplysningar: Per Kvarnfors. 747 82 71

Söndag
20 oktober
10.00-14.00

Sätta upp holkar och kika in i förra årets holkar
På söndagen träffas vi vid ängen på Gärdesudden. Vi städar och kikar in i förra årets
holkar och sätter upp de nytillverkade holkarna. Tag med matsäck och dryck.
Samling vid Gärdesudden. Buss 421 från Orminge Centrum till hållplats Kummelnäs där
vi möter upp.
Upplysningar: Per Kvarnfors. 747 82 71

Onsdag
20 november
19.00-21.00

Hur mår sjöarna i Boo idag?
Birgitta Held-Paulie, Miljöenheten Nacka kommun, berättar om olika långsiktiga
vattenvårdande insatser, som har givit bättre vattenkvalitet och större artrikedom för våra
sjöar, bäckar och våtmarker i Boo. Mycket har hänt sedan 1980-talet och frågan är vad vi
kan förvänta oss av framtidens vattenvård? Kommer vi att kunna fortsätta bada och åka
skridskor på isarna, lyssna på storlommen, fiska och titta på bävern?
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats
Telegramvägen
Upplysningar: Kerstin Lundén, 070-470 01 60
Angivna sluttider är cirkatider

Vi blir mycket tacksamma om ni väljer att ta emot aktivitetsprogrammet via e-post .
Meddela i så fall er e-postadress till boom@boonatur.se

