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Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsearbete
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
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Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Kerstin Lundén
Christina Lindholm
Per Kvarnfors
Bengt-Olov Rydow
Ingela Johansson
Olle Robin
Maria Hollsten
Maria Friberger
Magnus Sjöstedt
Anna-Lena Renqvist

Revisorer
Valberedning

Göran Hedström och Lasse Stern
Lars-Gunnar Hamberg

Sakkunnig i naturvårdsfrågor

Martin Olgemar

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 frågor kring kommunens planarbeten. Föreningen har samarbetat med
Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden samt medNacka Miljövårdsråd vid denna
hantering.
Föreningen har regelbundet deltagit i Nacka kommuns Naturvårdsråd och vid möten som
Naturreservatsnämnden kallat till.

Föreningen har avgivit följande remissvar. Vid övergripande frågor har föreningen samarbetat
med Naturskyddsföreningen i Nacka.
•

Till länsstyrelsen. Överklagan av tidsbegränsat bygglov för Boo återvinningscentral.

•

Till ledamöterna i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Senarelägg beslutet om Boo
återvinningscentral.

•

Ytrrande över anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd för Boo återvinningscentral Dnr 2014-1069, Nacka kommun.

•

Fältrapport från besök i området som föreslås bli tillfällig återvinningscentral vid
Dalkarlskärret.

•

Yttrande över Bygglovsansökan för Boo återvinningscentral

•

Samrådsyttrande på Förslag till bildande av naturreservat Skarpnäs, Nacka kommun.

•

Remisssvar på bildande av naturreservat Skuruparken, Nacka kommun.

•

Samrådsyttrande på Program för Orminge centrum i Boo

•

Remissyttrande ang Cykelplan för Nacka kommun, Cykelplan 20124

•

Samrådsyttrande över Detaljplan för Bågvägen och Åbroddsvägen i Kummelnäs,
Nacka kommun

Informationsarbete
Styrelsen har meddelat kommande aktiviteter till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
samt till lokaltidningarna 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.
Inför varje aktivitet i vår- och höstprogrammen lämnar föreningen information via nätet till de
medlemmar som uppgivit e-post adress.
Protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.
Medlemmar
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.
Medlemsaktiviteter
9 februari
26 mars
13 april
4 maj
25 maj
15 juni
3 augusti
21 september
5 oktober
26 oktober

Stömstaren i Kummelnäs
Våtmarker – mångfald och ekosystemtjänster
Ägghajk, en familjeutflykt för alla åldrar
Ramsmora ett blivande naturreservat
Fågelmorgon i nyrestaurerade Hemmesta Sjöäng
Blomstervandring på Gärdesudden
Slåtter på Gärdesudden
Balnd löv, barr,kottar och nässlor i Velamsunds gårdsområde
Ska Dalkarlsområdet bebyggas?
Naturreservatet Trollsjön i södra Boo

Aktiviteterna har lockat mellan 10 till 40 deltagare

Projekt
Föreningen har under året fortsatt att arbeta med restaurering av ”Wibomska tomterna”, ett
naturområde i Kummelnäs med stora natur- och kulturvärden. Sly har röjts och smågranar
sågats ner för att skapa öppning och ljus i området. . Föreningen har sökt och erhållit bidrag
för detta från Kummelnäs Vägförening.
Kummelnäs Vägförening har förbättrat avrinngen i området genom att rensa diket mot
Sågsjön.
Restaurering av Sågsjöbäcken har varit framgångsrik. Gädda, abborre och öring tar sig upp
genom bäcken och Näckdjupet till Sågsjön.
Föreningen har inventerat flora och fauna i Mensättra våtmark och lämnat en inventeringsrapport som kommer att ingå i förslag till restaurering av våtmarken.
Föreningen har under året inte gjort några investeringar
Inga arvoden har utbetalats till styrelsen
För styrelsen i Boo Miljö- och naturevänner
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