Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

Vårprogram 2015
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
Söndag
25 januari
10.00-13.00

ARBETSDAG PÅ WIBOMS TOMT I KUMMELNÄS
Vi röjer fram stigar och samlar ihop ris, kvistar och nedfallna grenar som vi eldar på plats. Vid
elden grillar vi korv och berättar om den unika trädgården och dess framtid.
Samling i vägskälet Solviksvägen/Spångvägen. Buss 471 från Slussen med byte till buss 421 i
Orminge Centrum. Avstigning vid hållplats Badhusvägen.
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71.

Söndag
15 februari
11.45-14.00

STRÖMSTAREN I KUMMELNÄS
I år skall vi försöka hitta strömstaren på alla våra tre kända lokaler i Kummelnäs. Vår vandring
tar oss via Kvarnsjöbäcken och Sågsjöbäcken vid Sågsjön till Sågsjöbäckens utlopp i
Kummelnäsviken. Vi skall även titta på de restaureringsarbeten, som gjorts i Sågsjöbäcken för
att skapa möjligheter för havsfisk att ta sig upp mot Sågsjön för att leka.
Samling vid busshållplatsen Kvarnsjön på Hasseluddsvägen. Buss 471 från Slussen 11:10, byte
till buss 417 i Orminge Centrum 11.34. Ta med kikare och matsäck.
Upplysningar: Bengt-Olov Rydow 08-747 83 95, 070-517 83 95.

Onsdag
25 mars
19.00-21.30
Årsmöte

ÖPPNA MARKER OCH BRYN – hur bevara mångfalden?
De öppna markerna, ängarna och hagarna med sin rika örtflora, och brynen i kanterna, som
lockar fåglar och insekter - hur ska vi bäst sköta dem för att bevara den biologiska mångfalden?
Johan Ahlbom, biolog och naturvårdare, Naturvårdskonsult AB, med lång erfarenhet av
praktisk naturvård berättar och visar bilder från sitt arbete i skärgårdens naturreservat.
Efter föredraget hålls årsmöte, till vilket detta är en kallelse. Vi bjuder på frukt och te/kaffe.
Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
19 april
11.00-13.30

VÅRLIV I BÄCKEN
Familjeaktivitet för barn och föräldrar tillsammans med Ingela Johansson som är förskollärare
och utomhuspedagog. Vi håvar i Sågtorpsbäcken, som mynnar ut i Sågsjön. Sorterar våra fynd
av livet i bäcken och tittar på vad det kan vara för djur. Vi gör en enkel vattenkikare!
Medtag gummistövlar, matsäck, ev egen håv, men Ingela har också några att låna ut. Möjlighet
finns att grilla korv!
Samling vid parkeringen vid Sågtorpsskolan, Boo kyrkväg 5. Buss 422 till hållplats Boo kyrka.
Upplysningar: Ingela Johansson 070-28 18 071.

Söndag
24 maj
7.00-11.00

FÅGELMORGON VID RUDSJÖN I VELAMSUND
Vi börjar vandringen i gårdsområdet och rör oss över gärdena fram till Rudsjön, där vi stannar
till och intar vår matsäck. Sjön har nyligen restaurerats och återfått sin öppna vattenyta och
förhoppningsvis lockar det redan i vår nya fågelarter till platsen.
Martin Olgemar, ekolog, guidar.

Stövlar/kängor (kan vara blött vid Rudsjön). Ta med kikare och matsäck.
Samling och avslut vid parkeringen i Velamsunds gårdsområde. Buss 422 till hållplats Kihls
gård och promenad cirka 20 min. För samåkning kontakta Martin eller Kerstin.
Upplysningar: Martin Olgemar 070-69 79 173, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
9 augusti
10.00-13.00

SLÅTTER PÅ GÄRDESUDDEN
Vi röjer sly och bedriver slåtter, för att hålla tillbaka stormåran och begränsa gräsfloran, vilket
gynnar en mångfald av arter. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Ta med arbetshandskar,
räfsa, lie (om du har) och matsäck.
Vi inventerar ängsfloran och ser till fågelholkarna som satts upp runt om i naturreservatet.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 471 från Slussen. Byte
till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71.
Angivna sluttider är cirkatider.

