Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

Vårprogram 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 715 60 24 eller av
sekreteraren Per Kvarnfors 747 82 71 eller genom att gå in på vår hemsida www.boonatur.se
Onsdag
23 januari
19.00-21.00

Trädvård
Träden på våra naturtomter och i de anlagda villaträdgårdarna har många värden för
den enskilde tomtägaren och ekologiskt utgör de tillsammans en stor och viktig del i
kommunens grönstruktur. Arborist Daniel Daggfeldt, Trädmästarna AB, föreläser om
hur vi bäst vårdar träden för att hålla dem friska. Ska vi beskära, i så fall när och hur?
Vad händer med träden, när vi förändrar livsvillkoren ljus, vatten, marknivå etc som
vid en byggnation i närheten? Kompendium i trädvård kommer att finnas till försäljning.
I pausen serveras te/kaffe och bröd till självkostnadspris.
Samarr. med Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap.
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats
Telegramvägen
Upplysningar: Kerstin Lundén, 715 60 24, 070-47 00 160

Söndag
10 februari
11.45-14.00

Strömstaren i Kummelnäs
Vi hoppas, som traditionen bjuder, få träffa vår vintergäst strömstaren i Kvarnsjöbäcken
och Sågsjöbäcken, vars restaurering vi också skall titta på.
Samling vid busshållplatsen Kvarnsjövägen på Hasseluddsvägen. Buss 471 från Slussen
11:10, byt till buss 417 i Orminge Centrum 11.33. Ta med kikare och matsäck.
Upplysningar: Bengt-Olov Rydow, 747 83 95, 070-517 83 95

Söndag
17 mars
11.00-14.00

Vinterknoppar - Vasse Asp, Eka Papiljott och deras knoppvänner
Ta med barnen på en vandring i skogen mellan Boo kyrka och Rensättra med Ingela
Johansson, förskollärare och utomhuspedagog och Kerstin Lundén som guider!
Vi tittar på vad som kännetecknar knopparna hos asp, ek, rönn, sälg, björk, gran och
andra av de vanligaste trädarterna och buskarna. Efter vandringen får barnen tillsammans
med de vuxna göra egna knoppar i papier-maché. Om vädret tillåter håller vi till med
den skapande aktiviteten ute, vid sämre väder är vi inomhus.
Ta med matsäck (korv för grillning vid bra väder), dryck, lupp eller förstoringsglas.
Oömma kläder.
Samling vid stora parkeringen nere vid Boo Kyrkväg. Buss 421 och 422 busshållplats
Boo kyrka.
Upplysningar: Ingela Johansson, 070-281 80 71

Onsdag
20 mars
19.00-22.00

BooM 30 år, en tillbakablick på 30 års miljövårdsarbete
En helkväll om naturen i Boo, som börjar med att Carl-Cedric Coulianos, BooM´s
förste och meste ordförande berättar om sitt engagemang och arbete under åren från
1982 och framåt. Olle Robin, naturfotograf, berättar och visar närbilder av insekter
fångade i Ormingenaturen. Kerstin Lundén, ordförande i BooM, blickar framåt.
Efter föredragen hålls årsmöte, till vilket detta är en kallelse.
Vi bjuder på frukt, te/kaffe och födelsedagstårta.
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats
Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén, 08-715 60 24, 070-47 00 160

Söndag
21 april
10.00-13.00

Gärdesuddens naturreservat
Vi håller ängsmarken öppen med ringbarkning av träd som ska fällas och vi avverkar
nu döda aspar. Under dagen blir det tillfälle att titta in i den unika gamla varvssmedjan
vid Lövbergavikens båtklubb. Vi grillar vid elden, så ta med dryck och gärna en såg
till arbetet. Vi bjuder på grillkorv och bröd.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan (Gula sidorna 51 B6).
Buss 471 från Slussen med byte till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71

Söndag
19 maj
07.00-10.00

Fågelmorgon i Ramsmora
Vi spanar och lyssnar efter fåglar i markerna runt Himlaberget. Ta med kikare och
matsäck. Martin Olgemar, ekolog, guidar.
Samling: Parkeringen vid Scoutstugan. Buss 421 från Orminge Centrum till hållplats
Boo prästgård, buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på ca 500 m.
Upplysningar: Martin Olgemar, 070-509 47 85

Söndag
30 juni
10.00-13.00

Slåtterfest och blomstervandring
Vi röjer sly och bedriver slåtter, för att hålla tillbaka stormåran och begränsa gräsfloran,
vilket gynnar en mångfald av örter. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Ta med
arbetshandskar, lie (om du har), räfsa och matsäck.
Vi inventerar ängsfloran och studerar hur den har utvecklats under alla år som Boo
Miljö- och Naturvänner bedrivit slåtter på Gärdesudden.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan (Gula sidorna 51 B6).
Buss 471 från Slussen. Byte till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors 747 82 71

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.
Angivna sluttider är cirkatider.

