Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

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. Vi är
tacksamma om ni väljer att ta emot aktivitetsprogrammet via e-post. Meddela i så fall er e-postadress till
boom@boonatur.se
Upplysningar om föreningens verksamhet kan du få av ordföranden Kerstin Lundén 070-47 00 160 eller
av sekreteraren Per Kvarnfors 08-747 82 71 eller genom att gå in på vår hemsida www.boonatur.se
På hemsidan kan du 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 mer än 30 år arbetar lokalt med natur- och miljöfrågor i Boo.

Höstprogram 2015
Söndag
13 september
10.15–14.15

KILS KULTUR- OCH NATURLANDSKAP
Stora delar av det gamla kuperade kulturlandskapet kring Kils gård är i fara. Nacka och
Värmdö kommun har tillsammans lagt ett Detaljplaneprogram för Kils verksamhetsområde, som innebär exploatering av mycket värdefulla naturområden i bägge
kommunerna. Med Ronny Fors, ordf i Naturskyddsföreningen i Nacka, som guide
tittar vi på områdets ovanligt höga naturvärden, de gamla grova ekarna, alkärret och
betesmarkerna. Vandringen kommer att begränsas till Nackasidan. I programmets
trädinventering sägs ”Skogen har överlag förhållandevis mycket hög ålder i jämförelse
med andra skogar i länet. Genomsnittsåldern för hela området bedöms till åtminstone
120 år. På en del hällmarker bedöms skogen vara åtminstone 160 år och äldre. I länet
är 8,5 % av arealen skogar med i åldersklass 120 +.”
På berget vid någon av utsiktsplatserna intar vi vår matsäck. Ta med kikare.
Samlingsplats: Buss 422 från Orminge Centrum och från Gustavsbergs Centrum,
busshållplats Kihls gård.
Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Söndag
18 oktober
10.00–14.00

TROLSK NATURSKOG I TROLLSJÖNS NATURRESERVAT
Trollsjöns naturreservat är inte stort, men rymmer såväl hällmarkstallskog med månghundraåriga tallar som orörd granskog och även intressant lövskog. Dessutom bjuder
området på klippor och raviner som ger det lilla naturreservatet en riktig vildmarkskänsla. Vi tittar på mossor, lavar och svampar. Ronny Fors, ordf i Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar.
Vandringen går bitvis i brant terräng. Ta med lupp, kikare och matsäck.
Samling vid busshållplats Sjöstugan på Sockenvägen. Buss 414 från Orminge Centrum
eller Slussen.
Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Söndag
25 oktober
10.00–14.00

SVAMPUTFLYKT
I år sägs det bli ett gott svampår. Tillsammans med Bibbi Wallqvist, svampkonsulent,
beger vi oss ut i svampskogarna på Värmdö.
Vi kommer att få lära oss skilja ut de ätbara svamparterna från andra mindre lämpliga
eller giftiga arter, liksom hur vi bäst tar hand om och tillagar de goda matsvamparna.
Samling på parkeringen vid Coop Extra i Orminge Centrum kl 10.00 för samåkning
med bil ut till Värmdö. Ta med bil ni som har.
Ta med svampkorg, kniv och matsäck. Stövlar eller kängor.
Buss 471 från Slussen till Orminge Centrum, buss 422 från Gustavsbergs centrum till
Orminge Centrum.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
22 november
11.00–13.30

FAMILJEKUL I NATUREN
Familjeaktivitet för barn och föräldrar på ängen nedanför Boo kyrka. Vi letar spår
efter djur, till exempel ätspår från gnagare och spillning efter skogens djur.
Visar också inför vintern hur man kan se vem som har gått i snön.
Vi bjuder på ”krabbelurer”, som vi steker över glöd. Medtag matsäck, det finns
möjlighet att grilla korv.
Samling på parkeringen vid kyrkogårdsförvaltningen på Boo kyrkväg 11. Buss 421
från Orminge Centrum och buss 422 från Gustavsbergs Centrum till hållplats Boo kyrka.
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71, Ingela Johansson 070-281 80 71.

Angivna sluttider är cirkatider.
¤

