Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

Vårprogram 2014
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 070-47 00 160 eller
av sekreteraren Per Kvarnfors 747 82 71 eller genom att gå in på vår hemsida www.boonatur.se
Vi är mycket tacksamma om ni väljer att ta emot aktivitetsprogrammet via e-post. Meddela i så fall er
e-postadress till boom@boonatur.se
Söndag
9 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
kl 11:10, byte till buss 417 i Orminge Centrum kl 11.33. Ta med kikare och matsäck.
Upplysningar: Bengt-Olov Rydow, 747 83 95, 070-517 83 95

Onsdag
26 mars
19.00-21.15

Våtmarker – mångfald och ekosystemtjänster
Ett inspirerande föredrag om våtmarker av Stefan Lundberg, miljö- och naturvårdsintendent,
på Naturhistoriska riksmuseet.
Efter föredraget hålls årsmöte, till vilket detta är en kallelse. Vi bjuder på frukt, te och kaffe.
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
13 april
11.00-14.00

Ägghajk, en familjeutflykt för alla åldrar!
Vi träffas på ängen nedanför Boo kyrka och grillar ägg på spett och bakar ett enkelt bröd
över en glöd. Vi får också möjlighet att färga ägg på ett naturligt sätt med material från
skafferiet. Ta gärna med dina tips om du brukar färga ägg och delge oss andra.
Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog, är värd för utflykten.
Medtag matsäck och råa ägg, möjlighet att grilla korv finns.
Samling vid kyrkogårdsförvaltningens parkering på Boo Kyrkväg. Buss 421 eller 422 till
busshållplats Boo kyrka.
Upplysningar: Ingela Johansson, 070-281 80 71

Söndag
4 maj
10.00-14.00

Ramsmora, ett blivande naturreservat
Under ledning av biolog Tomas Fasth får vi vandra i vårvackra marker och bland annat
beskåda den mycket sällsynta lunglaven - funnen i Ramsmora av just Tomas Fasth.
För övrigt studerar vi fågel- och växtliv i området. Tag med matsäck och kikare. Vandringen
kan bli något krävande, eftersom den avslutas med bestigning av Prästkalotten (frivilligt).
Samling på 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: Christina Lindholm, 715 62 63, 070-36 91 355

Söndag
25 maj
07.00-11.00

Fågelmorgon i nyrestaurerade Hemmesta sjöäng
Vi beger oss till Hemmesta Sjöäng på Värmdö för att titta på fåglar och få en presentation av
naturvårdprojektet. Martin Olgemar, ekolog, guidar. Tag med matsäck och kikare.
Samling hållplats Hemmesta vägskäl, buss 474 direkt från Slussen eller 422 från Orminge C
med byte i Gustavsbergs Centrum. Kontakta oss för samåkning i bil från Orminge Centrum.
Upplysningar: Martin Olgemar 070-69 79 173, Kerstin Lundén 070-47 00 160

Söndag
15 juni
10.00-13.00

Blomstervandring på Gärdesudden
Tillsammans med Gunnar Sjödin, biolog, vandrar vi i Gärdesuddens naturreservat och
studerar ört- och gräsfloran på slåtterängen, i den högstammiga tallskogen, längs stränderna
och på sydberget vid Lövbergaviken. Lunchpaus tar vi på en plats med utsikt över fjärden
mot Lidingölandet.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 471 från Slussen,
byte till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71

Söndag
3 augusti
10.00-13.00

Slåtter på Gärdesudden
Vi röjer sly och bedriver slåtter för att hålla tillbaka stormåran och begränsa gräsfloran.
Vår insats gynnar en mångfald av örter och håller ängsmarken öppen. Tag med arbetshandskar,
lie (om du har) räfsa och matsäck.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 471 från Slussen,
byte till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71
Angivna sluttider är cirkatider.

