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Föreningens revisorer har varit Göran Hedström och Lasse Sten.
Valberedning har varit Lars-Gunnar Hamberg.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden och ett antal informella
möten och arbetsmöten samt fortlöpande haft kontakter med kommunen och andra föreningar.
Till styrelsemöten kallas alla ledamöter och alla suppleanter. Inför styrelsemötet i april företog
styrelsen en rundvandring i det nya programområdet Sydöstra Boo för att på plats granska
kommunens förslag och inför styrelsemötet i maj ledde Carl-Cedric Coulianos styrelsen på en
vandring genom de Wibomska tomterna i Kummelnäs.
Verksamhetsåret har inneburit en ordentlig insats från styrelsen med remisshanteringen och
andra åtgärder kring kommunens planarbeten.
Föreningen har regelbundet deltagit i Naturvårdsrådet, som initierats av kommunen och varit
verksamt sedan 2007 samt deltagit i den nystartade Fokusgruppen för Nackas naturreservaat.
Styrelsen har hanterat speciella frågor och besvarat remisser från kommunen avseende
•
•

Utställningsyttrande över Detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare port, i
Boo, Nacka kommun.
Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl
byggnader inom naturreservatet

•

•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut i fråga om överklagande av
detaljplan för del av Tollare 1:16 m fl, Tollare strand – delplan 2, i Boo, Nacka
kommun
Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl
byggnader inom naturreservatet
Överklagande gällande Detaljplan för del av Tollare 1:16 m.fl. fastigheter, delplan 3 –
Tollarehöjden, Boo, Nacka kommun, kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2011
Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C) i Boo, Nacka
kommun. Yttrande under utställning
Yttrande över vad Nacka kommun anfört angående vårt Överklagande i fråga om
detaljplan för del av Tollare 1:16, delplan 2, Tollare strand i Boo, Nacka kommun.
Länsstyrelsens Dnr 4031-11-1217
Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun.
Detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port i Boo, Nacka kommun.
Samrådsyttrande över Program för Sydöstra Boo, Nacka kommun
Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall mfl
byggnader inom naturreservatet
Överklagande av Miljö- och Stadsbyggnadsnämndens beslut den 26.1 2011, Nacka
kommun, angående Dnr M 2009-0652 Tollare 1:296, Tollare folkhögskola.
Överklagande av detaljplan för del av Tollare 1:16 m. fl. fastigheter, delplan 2, Tollare strand
Yttrande över Översiktsplan för Nacka kommun

Informationsarbete
Styrelsen har fortsatt att meddela aktiviteter till Dagens Nyheter, DN På Stan och DN
Stockholm, och Svenska Dagbladet, Det Händer, allt med blandat resultat avseende införande
Tidningen IBOO har annonserat flera av våra aktiviteter.
Lokalpressen Nacka Värmdö Posten och Mitt i Nacka har redovisat nästan alla våra
aktiviteter i sina kalendarier.
Samtliga aktiviteter har affischerats på bibliotek och allmänna anslagstavlor.
Föreningen har låtit trycka upp en banderoll med föreningens logotype.
Styrelsen har bevakat Nacka Kommuns hemsida och där speciellt Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom vårt
verksamhetsområde.
Protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.
Föreningen har fortsatt informera på www.boonatur.se där även föreningens remissvar och
andra skrivelser kan läsas.

Medlemmar
Medlemsavgiften har under året varit 20 kronor.
Antalet medlemmar är fortsatt omkring 480. Medlemsregistret innehåller även 13 föreningar
samt 5 tidningar, som alla förhoppningsvis medverkar för att sprida information om våra
aktiviteter.
Följande medlemsaktiviteter har genomförts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan vi skydda naturen i Boo? med Carl-Gustaf Hagander
Röjarfest med vandring i Gärdesuddens naturreservat med Carl-Cedric Coulianos
Fågelmorgon i Velamsund med Martin Olgemar
Vårvandring. Natur och Kultur vid Baggensstäket med Johan Aspfors och Ronny Fors
Tollare-gammelskog i akut fara! med Ronny Fors
Slåtter på Gärdesuddens naturreservat med Per Kvarnfors
Abborrträsk - ett rofyllt naturreservat med vildmarkskänsla med Carl-Cedric
Coulianos
Svamputflykt med Franco Matli
Holkverkstad i Orminge med Per Kvarnfors
Holkuppsättning i Gärdesuddens naturreservat med Per Kvarnfors
Ekoberget - en titt på naturreservatet med Carl-Cedric Coulianos
”Ljusstudier i Naturen” med Serkan Günes

Aktiviteterna har lockat mellan 10 och 40 deltagare.
Föreningen har också deltagit med fågelholksförsäljning och medlemsinformation på Boo
Hembygdsförenings julmarknad.
Projekt
Föreningen har tagit initiativ till restaureringsåtgärder i nedre delen av Sågsjöbäcken och
tillsammans med Sportfiskarna medverkat vid själva det praktiska arbetet. Åtgärderna har
finansierats av Nacka kommun och Länsstyrelsens fiskevårdsmedel.
Övrigt
Föreningen har under året inte gjort några investeringar.
Inga arvoden har utbetalats till styrelsen.
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