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Göran Hedström och Lasse Stern
Vakant. Styrelsen har påtagit sig uppdraget.

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och ett antal informella möten
samt fortlöpande haft kontakter med andra föreningar och kommunen. Till styrelsen kallas
alla ledamöter och suppleanter.
Verksamhetsåret har inneburit fortsatta insatser från styrelsen med remissthatering och andra
insatser kring kommunens planarbeten.
Föreningen har regelbundet deltagit i Nacka kommuns Naturvårdsråd och vid möten som den
nybildade Naturreservatsnämnden kallat till.
Föreningen har under året initierat arbeten med restaurering av ”Wibomska tomten”, ett
naturområde i Kummelnäs med stora natur- och kulturvärden. En arbets- och skötselplan har
tagits fram och röjnigsarbeten har påbörjats. Föreningen har sökt och erhållit bidrag för detta
från Kummelnäs Vägförening.
Föreningen har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka överklagat beslut i
Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen rörande detaljplaner för Tollarehöjden och
Tollare strand samt lämnat utställningsyttrende över Översiktsplan för Nacka kommun.
•

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut i fråga om överklagande av
detaljplan för del av Tollare 1:16 m.fl, Tollarehöjden-delplan 3, i Boo, Nacka
kommun.

•

Överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut i fråga om överklagande av
detaljplan för del av Tollare 1:1§6 m fl, Tollare strand- deljplan 2, i Boo, Nacvka
kommun.

Styrelsen har fortsatt att meddela kommande aktiviteter till Dagens Nyheter och Svenska
Dagbladet samt till lokaltidningarna i Nacka , tidningarna IBOO, Nacka Värmdöposten och
Mitt i Nacka.

Styrelsen har bevakat Nacka kommuns hemsida och där speciellt Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom föreningens
verksamhetsområde.
Föreningen har fortsatt att informera på www.boonatur.se där även föreningens remisssvar
och andra skrivelser kan läsas.
Protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.
Medlemsavgiften har under året varit 50 kronor.
Antalet medlemmar är omkring 340. Under året har styrelsen städat i medlemsregistret och
medlemmar som ej betalat medlemsavgiften under flera år i rad har strukits ur registret.
Styrelsen har uppmanat medlemmarna att lämna e-postadress och ett 60-tal medlemmar har
hörsammat detta.
Följande medlemsaktiviteter har genomförts.
•

21 mars Nyckelbiotoper, rödlistade arter, signalarter mm Vad innebär begreppen och
ger de skydd? Med Hans-Georg Wallentinus

•

22 april Naturen i Velamsund med Per Kvarnfors

•

13 maj Fågelmorgon i Ramsmora med Martin Olgemar

•

Gräs, gräs, gräs – vad heter de alla? Med Gunnar Sjödin

•

1 juli Årets slåtter på gärdesudden med Per Kvarnfors

•

22 augusti Fladdermusvandring i Orminge med

•

2 september Wiboms gamla trädgård med Carl-Cedric Coulianos

•

30 september Skarpnäs- blivande naturreservat i Nacka-värmdökilen med

•

Gärdesuddens naturreservat 11 november

Aktiviteterna har lockat mellan 10 till 40 deltagare
Föreningen har under året inte gjort nå¨gra investeringar
Inga arvoden har utbetalats till styrelsen

För styrelsen i Boo Miljö- och naturevänner
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