Boo Miljö- och Naturvänner

VÅRPROGRAM ÅR 2021
På grund av den pågående covid-19-pandemin har vi även denna termin föranmälan till samtliga aktiviteter
för att kunna hålla den rekommenderade fysiska distansen med ett begränsat antal deltagare. I övrigt följer
vi allmänna pandemiråd och hänsynstaganden.
Söndag
21 mars
11.00-13.00

VINTERKNOPPAR – Vasse Asp, Eka Papiljott och deras knoppvänner
En aktivitet för hela familjen där vi tittar på vad som kännetecknar knopparna hos asp, ek, al,
björk, hassel och andra av de vanligaste träden och buskarna. Vi håller till på ängen och i skogen
nedanför Boo kyrka. Barnen får tillsammans med de vuxna göra egna knoppar i papier-maché.
Man kan också gå en tipspromenad eller spela ett naturbingo.
Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog, och Ulla Brunö är dagens guider.
Medtag matsäck, möjlighet finns att grilla korv. Oömma kläder, tag gärna med lupp, om ni har,
men det finns också att låna.
Samling: vid stora parkeringen Boo kyrkväg 11 vid kyrkogårdsförvaltningen. Buss 421 och 422,
busshållplats Boo kyrka.
Föranmälan senast fredag 19/3 och upplysningar: Ingela Johansson 070-281 80 71,
ingelating@gmail.com eller Ulla Brunö 070-546 66 72, ulla.bruno@telia.com

Torsdag
25 mars
ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE ”per capsulam”
På grund av den pågående pandemin hålls föreningens årsmöte ”per capsulam”, d v s utan att vi
träffas personligen. Årsmöteshandlingar skickas till föreningens medlemmar via e-post eller vanlig
post. Synpunkter ska vara styrelsen tillhanda senast 25 mars via e-post eller vanlig post.

Lördag
24 april
10.00-14.00

NATURVANDRING I SÖDRA TOLLARE
Njut av vårens spirande grönska och blommande vitsippsmattor i de södra delarna av Tollare
naturreservat! Vi rör oss i delvis orörd naturmark med gamla grova ekar och tallar och lövskog
med inslag av bok. Berghällar som stupar brant ner mot Skurusundet och Lännerstasundet ger fina
utsiktsplatser. Även Mårtens holme, som nu blivit tillgänglig via en gångbro, ingår i
naturreservatet och vi går ut dit. Kajsa Lemby, biolog, guidar. Ta med matsäck och om du har
kikare och lupp.
Samling och avslut vid parkeringsplatsen vid Tollare Bollhall, Sockenvägen 44. Buss 414 och
442 till busshållplats Johannes Petri skola eller Tollare.
Upplysningar Kajsa Lemby 073-758 1518, Ulla Brunö 070-546 66 72.
Föranmälan senast torsdag 22/4 till Ulla Brunö 070-546 66 72, ulla.bruno@telia.com

Lördag
22 maj
7.00-11.00

FÅGELMORGON I VELAMSUNDS NATURRESERVAT
Internationella dagen för biologisk mångfald
Vi börjar vår vandring i gårdsområdet och följer vattenmiljöerna från Insjön upp till Velamsundsviken längs Natura 2000-området och rör oss sedan över gärdena fram till Rudsjön, där vi stannar
till och intar vår matsäck. Vi följer upp vilka fågelarter som lockats till sjön efter restaureringen.
Håkan Steen, tidningen Lands naturreporter, Malena von Huth och Ann Lidbrink guidar.
Stövlar/kängor. 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 Ulla.
Upplysningar: Håkan Steen 070-239 55 82, Ulla Brunö 070-546 66 72.
Föranmälan senast torsdag 20/5 till Ulla Brunö 070-546 66 72, ulla.bruno@telia.com

Lördag
29 maj
10.30-15.30

SKULPTERA EN SKALBAGGE
”Skulptera en skalbagge” är ett samarbete mellan föreningarna Boo Miljö- och Naturvänner
och Föreningen Renqvists Verkstad som driver ”Skulptörens verkstad” i Kummelnäs.
En unik kursdag där kreativt skapande kopplas samman med kunskaper om naturen!
Vi får först en introduktion av Carl-Cedric Coulianos, insektskännare, om olika arter av
skalbaggar och blir presenterade för våra modeller Snytbaggen, Guldbaggen och Parklöparen. Vi
arbetar direkt i gips med knivar, mejslar, raspar, filar och sandpapper. Vi lär oss även att patinera
dvs bemåla eller ytbehandla våra skalbaggar. Ni går hem med ett färdigt skalbagge-verk!
Vi träffas vid Skulptörens verkstad kl 10.30 Spångvägen 23 på gården och arbetar utomhus hela
dagen. Ta med oömma kläder och lunchmatsäck. Kaffe och bullar bjuds det på.
Lärare är Annika Heed, skulptör från Föreningen Renqvists Verkstad.
Anmäl er senast torsdag 27/5 till annikaheed@hotmail.com
Upplysningar Ulla Brunö 070-546 66 72, ulla.bruno@telia.com
Plats Skulptörens verkstad, Spångvägen 23, Kummelnäs. Buss 421 från Orminge centrum till
busshållplats Badhusvägen. För att hitta hit, gå in på www.renqvistsverkstad.se under Kontakt.

Lördag
5 juni
13.00-16.00

SARVTRÄSK - DAGEN
Sumpskogen vid södra Sarvträsk i Orminge centrum, en hotad våtmark för groddjur,
fladdermöss och fåglar. Världsmiljödagen
Vi uppmärksammar sumpskogen vid södra Sarvträsk, där Nacka kommun har planer på att
exploatera hälften av skogen med flervåningshus och göra om resten till en vattenpark.
Det kommer att finnas information om områdets natur och kommunens planer på plats.
Kom och lär dig mer om varför våtmarker och gammal skog är så viktig för naturen, den
biologiska mångfalden och klimatet. Naturguidning i området runt Sarvträsk med Ronny Fors,
Naturskyddsföreningen i Nacka, kl 14-15.
Gå en tipspromenad med familjen och få mer kunskap om naturen runt Sarvträsk eller
”Rita en groda”. Vi försöker göra en liten utställning på Orminge bibliotek med teckningar och
information om sumpskogen i höst. Ta gärna med matsäck och om du har en kikare.
Samling vid p-platsen mittemot entrén till Boo vårdcentral, Kanholmsvägen, Orminge Centrum.
Vi kommer att vara på plats kl 13-16 och naturguidningen utgår ifrån p-platsen.
Upplysningar, föranmälan till naturguidningen senast torsdag 3/6: Ulla Brunö 070-546 6672,
ulla.bruno@telia.com eller Ronny Fors 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.
¤

Alla angivna sluttider i programmet är cirkatider.

Medlem i Boo Miljö- och Naturvänner blir du genom att sätta in årsavgiften på plusgiro 98 98 83-4
eller bankgiro 825-2371.
Enskilt medlemskap
100 kronor
Familjemedlemskap
150 kronor
Familjemedlemskap gäller för två vuxna som vill bli medlemmar och som är skrivna på samma adress.
Ange bägges namn vid inbetalningen.
Barn och ungdomar under 18 år följer gratis med vuxen med enskilt medlemskap eller familjemedlemskap på våra aktiviteter.
Vi är tacksamma om ni väljer att ta emot aktivitetsprogrammet via e-post. Meddela i så fall er e-postadress till
boom@boonatur.se
Styrelsen behöver dig som är intresserad av att arbeta med natur- och miljöfrågor. Hör av dig till oss,
så berättar vi mera!
Upplysningar om föreningens verksamhet ges av ordförande Kerstin Lundén 070-47 00 160 eller av vice ordförande Ulla
Brunö 070-546 66 72 eller genom att gå in på vår hemsida www.boonatur.se På hemsidan kan ni 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 starten 1982 arbetar lokalt med natur- och miljöfrågor i Boo.
___________________________________________________________________________________________________

Boo Miljö- och Naturvänner, c/o Kerstin Lundén, Liljekonvaljens väg 29, 132 45 Saltsjö-Boo.

