Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

Höstprogrammet 2014
Medlem i Boo Miljö- och Naturvänner blir du 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 070-47 00 160 eller
av sekreteraren Per Kvarnfors 747 82 71 eller genom att gå in på vår hemsida www.boonatur.se
Vi är tacksamma om ni väljer att ta emot aktivitetsprogrammet via e-post. Meddela i så fall er epostadress till boom@boonatur.se

Söndag
21 september
11.00-14.00

Bland löv, barr, kottar och näsor i Velamsunds gårdsområde
Ta med barnen på en familjeutflykt till Velamsunds naturreservat.
Vi gör en trädvandring i gårdsområdet och i herrgårdsparken kring Velamsunds gård
med Ingela Johansson, förskollärare, utomhuspedagog och Kerstin Lundén.
Hösten är en bra tid för artbestämning och vi tar hjälp av hur trädens blad och frukter
ser ut, för att se hur många olika trädarter vi kan identifiera. Vi lär barnen göra ett
trädmemory.
Aktiviteten avslutas med picknick på gräsmattan i den gamla fruktträdgården.
Ta med matsäck.
Samling och avslut vid den stora parkeringen mitt i gårdsområdet. Buss 422 från
Orminge C eller Gustavsberg till hållplats Kihls gård, promenera ca 20 min.
Kontakta oss för ev samåkning.
Upplysningar: Ingela Johansson, 070-281 80 71, Kerstin Lundén, 070-47 00 160.

Söndag
5 oktober
10.00-14.00

Ska Dalkarlsområdet bebyggas?
I detaljplaneförslaget för Sydöstra Boo föreslås att Dalkarlsområdet kring Bootippen
blir industriområde och att en ny anslutning till Värmdöleden byggs, Boo trafikplats.
Tomas Fasth, biolog, guidar oss i naturen i området, som rymmer biologiskt värdefull
äldre skog med ett flertal rödlistade arter. Området ingår också i spridningskorridoren
från Mjölkudden till naturreservatet Abborrträsk.
Efter en vandring österut intar vi vår matsäck vid bronsåldersgravarna och klyftan i
Gustavsvik.
Stövlar/kängor. Ta med matsäck.
Samling och avslut vid busshållplats Dalkarlsvägen. Buss 414 från Orminge eller
Slussen, parkering för bilburna vid Boovallen/Boo Gårds skola.
Upplysningar: Kerstin Lundén, 070-47 00 160.
Samarrangemang med Boo Hembygdsförening.

Söndag
26 oktober
10.00-14.00

Naturreservatet Trollsjön i Södra Boo
Med Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, som guide lär vi känna naturen i
det nya reservatet. Områdets branter och platåer hyser äldre orörd skogsmark med gran,
tall, ek, lind och asp med höga biologiska värden. Ett par områden är klassade som
nyckelbiotoper och vi kommer att få se exempel på flera signalarter och rödlistade arter.

I söder ligger Trollsjön, som givit namn åt reservatet, trolsk som en John Bauerteckning.
Vandringen går bitvis i brant terräng. Ta med matsäck.
Samling och avslut vid busshållplats Sjöstugan på Sockenvägen. Buss 414 från
Orminge eller Slussen.
Upplysningar: Kerstin Lundén, 070-47 00 160.

Angivna sluttider är cirkatider.

