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Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden och ett antal informella möten
samt fortlöpande haft kontakter med andra föreningar och Nacka kommun. Till styrelsen
kallas alla ledamöter och suppleanter.
Verksamhetsåret har inneburit fortsatta insatser från styrelsen med hantering av remisser och
andra insatser kring kommunens planarbeten. I olika frågor har föreningen samarbetat med
Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbaden samt Nacka Miljövårdsråd.
Föreningen har regelbundet deltagit i Nacka kommuns Naturvårdsråd och Fokusgrupp samt
deltagit i seminarier anordnade av Nacka kommun.
Föreningen har lämnat följande remissvar och skrivelser.
•
•

Utställningsyttrande över Detaljplan för del av fastigheten Bo 1:608 m fl i
Boo/Lännersta, verksamhetsområde Prästkragens väg, Nacka kommun
Skrivelse till Kommunfullmäktiges ledamöter angående naturreservatet Trollsjön
inklusive fältrapport

•
•
•
•
•
•

Samrådsyttrande på Nya markförlagda 130 kV ledningar i Nacka kommun med
anslutning till Lidingö kommun via sjökabel
Granskningsyttrande över Detaljplan för Lännersta 1:148 m fl i Boo, Nacka kommun
Samrådsyttrande på Förslag till bildande av naturreservat Trollsjön, Nacka kommun
Utställningsyttrande över Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo,
Nacka kommun
Samrådsyttrande över Detaljplan för Lännersta 1:148 m fl i Boo, Nacka kommun
Samrådsyttrande över Detaljplan för del av fastigheten Bo 1:608 m fl i Boo/Lännersta,
verksamhetsområde Prästkragens väg, Nacka kommun

Informationsarbete
Styrelsen har meddelat kommande aktiviteter till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
samt till lokaltidningarna Nacka Värmdö Posten och Mitt i Nacka.
Föreningens vår- och höstprogram har sänts ut via e-post till medlemmar, som uppgivit sin
e-postadress och med vanlig post till övriga medlemmar.
Varje aktivitet i vår- och höstprogrammen har affischerats på bibliotek, allmänna
anslagstavlor m fl platser och via nätet till de medlemmar som uppgivit e-postadress.
Styrelsen har bevakat Nacka kommuns hemsida och där speciellt Naturreservatsnämnden och
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom
föreningens verksamhetsområde.
Föreningen har fortsatt att informera på hemsidan www.boonatur.se där även föreningens
remissvar och andra skrivelser kan läsas.
Protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.
Medlemmar
Medlemsavgiften har under året varit 50 kronor.
Medlemslistan upptar cirka 380 adresser och antalet medlemmar inklusive familjemedlemmar
är omkring 470. Under året har styrelsen städat i medlemsregistret och medlemmar som inte
betalat medlemsavgiften under flera år i rad har strukits ur registret.
Styrelsen har uppmanat medlemmarna att lämna e-postadress och ett 90-tal medlemmar har
hörsammat detta.
Medlemsaktiviteter
23 januari
10 februari
17 mars
20 mars
21 april
19 maj
30 juni

Trädvård
Strömstaren i Kummelnäs
Vinterknoppar - Vasse Asp, Eka Papiljott och deras knoppvänner
BooM 30 år - en tillbakablick på 30 års miljövårdsarbete
Gärdesuddens naturreservat
Fågelmorgon i Ramsmora
Slåtterfest och blomstervandring på Gärdesudden

19 augusti Fladdermusvandring i Orminge
22 september Skarpnäs - blivande naturreservat i Orminge
6 oktober
Skogen i Ramsmora
19 oktober Holkverkstad i Orminge Centrum
20 oktober Sätta upp holkar och kika in i förra årets holkar
20 november Hur mår sjöarna i Boo?
Aktiviteterna har lockat mellan 10 till 50 deltagare. Föredragskvällen Trädvård anordnades
tillsammans med Nacka Värmdö Trädgårdssällskap och lockade cirka 70 åhörare.
Föreningen har också deltagit med fågelholksförsäljning och medlemsinformation på Boo
Hembygdsförenings julmarknad.
Projekt
Föreningen har under året fortsatt att arbeta med restaurering av ”Wibomska tomterna”, ett
naturområde i Kummelnäs med stora natur- och kulturvärden. En stig genom området har
stakats ut. Sly har röjts och smågranar sågats ner för att skapa öppningar och ljus i området.
Kummelnäs Vägförening har sågat upp och forslat bort kullblåsta större träd. Föreningen har
sökt och erhållit bidrag för detta från Kummelnäs Vägförening. Området kan eventuellt
komma att ingå i ett planerat naturreservat kring Sågsjön.
Restaurering av Sågsjöbäcken har fortsatt under året. Bland annat har stentrösklarna
förstärkts. Observationer har visat att fisken tar sig upp genom bäcken mot Sågsjön.
Nacka kommun har med Boo Miljö- och Naturvänner som medfinansiär ansökt om bidrag till
lokalt naturvårdsprojekt, LONA, för en Förstudie och ekosystemanalys vid restaurering av
Mensättra våtmark.
Övrigt
Föreningen har under året inte gjort några investeringar.
Inga arvoden har utbetalats till styrelsen.
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