Höstprogram 2016

Söndag
25 september
10.00-14.00

SVAMPUTFLYKT
I år hoppas vi det blir 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.
Ta med svampkorg, kniv och matsäck. Stövlar eller kängor.
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.
Buss 471 från Slussen till Orminge Centrum, buss 422 från Gustavsbergs centrum till
Orminge Centrum.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
2 oktober
10.15-13.15

LÖVPRESSNING VID BOOBADET
Bygg din egen växtpress och lär dig hur man pressar växter. Vi tillhandahåller
byggmaterialet till växtpressen. En familjeaktivitet för barn och vuxna.
Ifrån samlingsplatsen vid Boo Gårds skola går vi tillsammans ner till Boobadet och längs
vägen samlar vi olika höstlöv. Vi stannar vid Boobadet och där ger Ingela Johansson,
förskollärare och utomhushuspedagog, oss instruktioner för bygget av växtpressarna.
Det blir också en växtvandring i den närmaste omgivningen för den som önskar.
Medtag matsäck och kikare.
Samling vid parkeringen Boovägen 4 mittemot Boo Gårds skola. Buss 414 från Slussen
alternativt Orminge Centrum till busshållplats Boo Gård.
Upplysningar: Ingela Johansson 070-28 18 071.

Lördag
15 oktober
10.00 -14.00

FRÅN MENSÄTTRA VÅTMARK TILL BACKEBÖL BRANDFÄLT
Naturskyddsföreningen och Boo Miljö- och naturvänner har under det senaste året
inventerat små grönområden i Boo. Precis som vi misstänkte håller många områden höga
naturvärden. Följ med på en vandring genom det största sammanhängande området vi
inventerade och som innehåller våtmarker, gammal hällmarkstallskog, blåbärsgranskog
och till och med ett brandfält. Värdena är så höga att vi menar att området bör avsättas
som naturreservat. Dessutom ligger det mellan Aborrträsk och Dalkarlsområdet och
utgör därför en viktig länk i de gröna spridningssambanden i Boo. Upptäck detta
spännande, och för de flesta okända, område! Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i
Nacka, guidar. Ta med matsäck, kikare och lupp.
Samling vid förskolan LÄR, Gustavsviksvägen 10, buss 422 från Slussen/Orminge
Centrum till busshållplats Mensättra alternativt buss 422 från Gustavsbergs Centrum
till busshållplats Förmansvägen.
Avslut vid Boovägen, busshållplats Västertäppsvägen för buss 414.
Upplysningar: Ronny Fors 073-80 24 543, Kerstin Lundén 070-47 00 160.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Söndag
13 november
11.00-14.00

KULTURRESERVATET BAGGENSSTÄKET – Natur- och kulturvandring
Det föreslagna kulturreservatet är ett kulturhistoriskt värdefullt område med höga
naturvärden vid den gamla farleden in mot Stockholm. I landskapet syns rester av tre
försvarsskansar och ett flertal arkeologiska fynd vittnar om platsens strategiska handelsoch försvarsläge från minst 1400-talet. Gamla 250-åriga tallar växer på hällmarken på
höjderna och på sluttningarna längs Saltstigen och på lågmarken vid Stäket minner äldre
lövträd om en parkanläggning från 1800-talet. Hans Persson, Boo Hembygdsförening,
och Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar.
Ta med matsäck och kikare.
Samling vid parkeringen till Gammeluddshemmet, Gammeluddsvägen 51. Buss 414
från Slussen alternativt Orminge Centrum till busshållplats Ångbåtsvägen, promenad
cirka 10 min.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.
Samarr. med Boo Hembygdsförening.
Angivna sluttider är cirkatider.
¤

