Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

Vårprogram 2016
Söndag
14 februari
11.45-14.00

STRÖMSTAREN I KUMMELNÄS
På alla hjärtans dag skall vi återigen förälska oss i den förunderliga strömstaren.
Vi hoppas på ett återseende i Kvarnsjöbäcken och Sågsjöbäcken.
Kanske skall vi också få se och höra Sveriges näst minsta fågel gärdsmygen och
alldeles säkert hittar vi våra vanligaste vinterfåglar på vår vandring.
Samling vid busshållplatsen Kvarnsjön på Hasseluddsvägen. Buss 444 från
Slussen 11.06, byte till 417 i Orminge Centrum 11.27 och framme 11.32.
Ta med kikare och matsäck.
Upplysningar: Bengt-Olov Rydow, 08-747 83 95, 070-517 83 95

Torsdag
10 mars
19.00-21.30
Årsmöte

BYGGA I NATURMARK
Nackas villatomter är ofta skogbevuxna naturtomter med värdefulla högvuxna träd,
gamla ekar och tallar och markvegetation med blåbärsris och örter som liljekonvalj.
Nivåskillnaderna är stora och berg går ofta i dagen. Att bygga nytt och samtidigt ta
tillvara naturkaraktären är en utmaning. Charlotte Bredberg arkitekt SAR/MSA
visar bilder och ger oss sina tankar utifrån ett av sina projekt, ett intressant och
uppmärksammat villaprojekt på en naturtomt i Saltsjö-Boo.
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
10 april
10.00 -14.00
Kulturvandr.
börjar kl 13.30

GÄRDESUDDENS DAG
Röjning och kulturvandring i Gärdesuddens naturreservat
Vi fortsätter vårt miljövårdsarbete i området med avverkning av ringbarkade och
nu döda aspar samt röjning av sly.
Clas-Erik Erikson, Boo Hembygdsförening, guidar och berättar om Gärdesuddens
spännande historia med besök i smedjan, vid latringropen och stenåldersröset.
Vi njuter av den vida utsikten över Husstegafjärden och inloppet till Stockholm.
Vi bjuder på grillkorv och bröd vid elden. Tag med dryck och såg.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplatsen Kummelnäs vändplan.
Buss 471 från Slussen med byte till buss 421 vid Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71.
Samarr. med Boo Hembygdsförening.

Söndag
15 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 nya fågelarter till platsen.
Håkan Steen, tidningen Lands naturreporter, 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 Kerstin.
Upplysningar: Håkan Steen 070-239 55 82, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
29 maj
10.15-13.15

MÅLA I WIBOMS TRÄDGÅRD
Wiboms gamla trädgård är en botanisk pärla, som efter flera års röjning av föreningens
medlemmar sakta väckts ur sin törnrosasömn och nu börjar bli mera tillgänglig.
Vi bjuder in till en familjeaktivitet för barn och föräldrar tillsammans med Ingela
Johansson, förskollärare och utomhuspedagog, och Kerstin Lundén.
Med miljön omkring oss som inspiration skapar vi ett enkelt måleri med fjädrar och
penslar av gräs och andra växter eller gör bilder av material från naturen.
Dagen bjuder på lite av varje för alla åldrar. Det blir en växtvandring bland blommande
mattor av olika lundörter och vi tittar på de mäktiga stora träden.
Medtag matsäck och kikare.
Samling vid korsningen Solviksvägen/Spångvägen. Buss 421 från Orminge Centrum
till hållplats Badhusvägen i Kummelnäs.
Upplysningar: Ingela Johansson 070-28 18 071, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Söndag
3 juli
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. Tag 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 med byte till buss 421 i Orminge Centrum.
Upplysningar: Per Kvarnfors 08-747 82 71.
Angivna sluttider är cirkatider.
¤

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.

