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Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsearbete
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Supplenat
Supplenat

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

Revisorer
Valberedning

Göran Hedström och Lasse Sten
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 med Nacka Miljövårdsråd.
Föreningen har regelbundet deltagit i Nacka kommuns Naturvårdsråd.
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Föreningen har avgivit följande remissvar. Förteckningen i omvänd kronologisk ordning.
















Yttrande över samråd avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga
70 kV kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län.
Yttrande över Detaljplan för del av Hasseludden 1:78 och 1:80, Norges hus,
Hamndalsvägen i Boo, Nacka kommun.
Till kommunstyrelsens ledamöter – Anta inte försämrat förslag till Skarpnäs
naturreservat.
Samrådsyttrande över Detaljplan för området kring Dalvägen- Gustavsviksvägen i
sydöstra Boo, Nacka kommun.
Yttrande över Reviderad granskning/utställning (2) Detaljplan för Sydöstra Lännersta
2 (Område W) i Boo, Nacka kommun.
Överklagan av Mark-och miljödomstolens delbeslut i ärende nr M 3606-15,
”Överklagan gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall,
tillfällig återvinningscentral, Nacka kommun”.
Överklagan gällande Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall,
tillfällig återvinningscentral, Nacka kommun.
Yttrande angående Detaljplan för Skarpnäs S:3 m.fl., Sprängarvägen 17 i Boo, Nacka
kommun. Dnr MSN 2012/146-214.
Yttrande angående Ändring genom tillägg, till stadsplan 356 (för del av Björknäs,
fastigheterna Björknäs 1:147 m.fl.) avseende Björknäs 28:1, Björknäs torg, i
kommundelen Boo, Nacka kommun. Dnr MSN 2013/96-214.
Yttrande angående Ändring till ”Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl.
(Prästkragens väg)” (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. Dnr MSN 2013/65-214.
Samrådsyttrande på Program Kil verksamhetsområde, Nacka och Värmdö kommun.
Dnr KFKS 2012/219-214.
Samrådsyttrande på Detaljplan för Återvinningsstation Rensättravägen/Kummelvägen
i Boo Nacka kommun. Dnr KFKS 2014/844-214.
Samrådsyttrande på Detaljplan för Återvinningsstation Värmdövägen/Mensättravägen
i Boo, Nacka kommun. Dnr KFKS 2014/842-214.
Samrådsyttrande på Detaljplan för Återvinningsstation lastbilsparkering vid Sarvträsk
i Boo, Nacka kommun. Dnr KFKS 2014/843-214.
Överklagan av Länsstyrelsens delbeslut i Överklagande angående anmälan om
miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillfällig återvinningscentral, på
fastigheterna Boo 1:212 och Boo 1:608, Nacka kommun. Dnr 5051-1919-2015.

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 Natur- och trafiknämnden
samt 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 remissvar
och andra skrivelser kan läsas.
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Inför varje aktivitet i vår- och höstprogrammen lämnar föreningen information via nätet till de
medlemmar som uppgivit e-post adress. På biblioteken och på offentliga anslagstavlor sätter
För att spara utgifter för porton har styrelsen under året prövat att till fots dela ut vår- och
höstprogrammen i brevlådan hos de medlemmar som bor i Boo-delen av kommunen.
Protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.

Medlemmar
Medlemsavgiften har under året varit 50 kronor.
Antalet medlemmar är drygt 380.
Styrelsen har uppmanat medlemmarna att lämna e-postadress och alltfler medlemmar har
hörsammat detta.

Medlemsaktiviteter
25 januari
15 februari
25 mars
19 april
24 maj
9 augusti
13 september
18 oktober
25 oktober
22 november

Arbetsdag på Wiboms tomt i Kummelnäs
Strömstaren i Kummelnäs
Öppna marker och bryn - hur bevara mångfalden?
Vårliv i bäcken, familjeaktivitet
Fågelmorgon vid Rudsjön i Velamsund
Slåtter på Gärdesudden
Kils Kultur- och Naturlandskap
Trolsk naturskog i Trollsjöns naturreservat
Svamputflykt (som fick ställas in på grund av ett dåligt svampår)
Familjekul i naturen, familjeaktivitet

Aktiviteterna har lockat mellan 10 till 40 deltagare per aktivitet.

Projekt
Föreningen har under året fortsatt att arbeta med restaurering av Wiboms tomt, numera kallad
Wiboms trädgård, i Kummelnäs. Sly har röjts och granar sågats ner för att skapa öppning och
ljus i området. Föreningen har sökt och erhållit bidrag för detta från Kummelnäs
Vägförening.
Kummelnäs Vägförening har byggt broar över diken till ”öarna” i området. Vattensjuk mark
längs stigarna har försetts med spänger och bitvis har träflis lagts ut.
Restaurering av Sågsjöbäcken har varit framgångsrik. Gädda, abborre har observerats och när
höstregnen kom tog sig romstinna öringar sig upp genom bäcken. Det bådar gott för
framtiden.
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka har föreningen sökt och beviljats bidrag
från Svenska Naturskyddsföreningen för att inventera små grönområden i kommundelen Boo.
Omkring hundra områden har valts ut och kommer att besökas och beskrivas med avseende
till naturvärden, mångfald, tillgänglighet och betydelse för områdets karaktär. Till hösten
2016 kommer materialet att presenteras vid ett seminarium.
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Föreningen har under året inte gjort några investeringar.
Inga arvoden har utbetalats till styrelsen.

För styrelsen i Boo Miljö- och Naturvänner

Kerstin Lundén
Ordförande

Christina Lindholm
Vice ordförande

Bengt-Olov Rydow
Kassör

Per Kvarnfors
Sekreterare

Ingela Johansson
Ledamot

Olle Robin
Ledamot

