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Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsearbete
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Kerstin Lundén
Ulla Brunö (vald som suppleant)
Magnus Sjöstedt
Bengt-Olov Rydow
Ingela Johansson
Olle Robin
Christina Lindholm
Christina Neiglick
Anna-Lena Renqvist
Maria Hollsten

Revisorer
Valberedning

Göran Hedström och Lasse Sten
Lars-Gunnar Hamberg (ersatt av Per Kvarnfors)

Sakkunnig i naturvårdsfrågor

Martin Olgemar

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden och ett antal informella möten
samt fortlöpande haft kontakter med andra föreningar och Nacka kommun. Till styrelsemöten
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.
Föreningen har avgivit följande remissvar. Förteckningen i omvänd kronologisk ordning.
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2017-12-15 Utställningsyttrande över Revidering av översiktsplan för Nacka
kommun, ”Hållbar framtid i Nacka” med miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.
2017-10-20 Yttrande över samrådsförslag till Detaljplan för fastigheten Hasseludden
1:79, Hamndalsvägen i Boo, Nacka kommun.
2017-10-02 Överklagande av länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 17 augusti
2017 om dispensansökan för återvinningsstation i Tollare naturreservat
2017-09-13 Ändring av del av detaljplan 20 (Dp 20) för Mensättra 29:1,
Värmdövägen 772, i Boo, Nacka kommun.
2017-06-28 Samrådsyttrande Detaljplan område A Eols udde, Kummelnäs, Boo,
Nacka kommun.
2017-06-16 Samrådsyttrande över Revidering av översiktsplan för Nacka
kommun, ”Hållbar framtid i Nacka” med miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.
2017-06-16 Samrådsyttrande över Detaljplan för Solbrinken-Grundet, fastighet
Backeböl 1:497 m.fl. i Boo, Nacka kommun.
2017-05-31 Granskningsyttrande över Detaljplan för Bågvägen och Åbroddsvägen i
Kummelnäs, Boo, Nacka kommun.
2017-03-15 Överklagande Tollare ÅVS, Boo, Nacka kommun. Utvecklad talan.
2017-02-15 Överklagande Tollare ÅVS, Boo, Nacka kommun.

Informationsarbete
Styrelsen har meddelat kommande aktiviteter till Dagens Nyheter, lokaltidningarna Nacka
Värmdö Posten och Mitt i Nacka samt lagt ut information på olika Facebook-grupper.
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 hemsidan www.boonatur.se, där även föreningens
remissvar och andra skrivelser kan läsas.
Inför varje aktivitet i vår- och höstprogrammen lämnar föreningen information via nätet till de
medlemmar som uppgivit e-postadress. På biblioteken och på offentliga anslagstavlor sätter vi
upp affischer.
Arbete med uppdatering av föreningens hemsida pågår kontinuerligt.
För att spara utgifter för porto delar styrelsen ut vår- och höstprogrammen direkt i brevlådorna
till 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, idag cirka 150.
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Medlemsaktiviteter
29 januari
21 februari
16 mars
2 april
9 april
13 maj
21 maj
8 juni
2 juli
10 september
24 september
15 oktober
21 november

Strömstaren i Kummelnäs - vandring
Träden och människan - föredrag
Inventering visar på höga naturvärden i de små grönområden i Boo
- föredrag, Årsmöte
Vinterknoppar – Vasse Asp, Eka Papiljott och deras knoppvänner
- familjeaktivitet
Trädens arkitektur - vandring
Fågelmorgon vid Rudsjön i Velamsund - vandring
Hur ser lövet ut? - familjeaktivitet
Strandpromenaden längs Baggensfjärden - vandring
Slåtter och hässjning på Gärdesudden
Skyddsvärda träd längs Djurgårdsvägen - vandring
Svamputflykt
Så ett frö och låt det gro! - familjeaktivitet
Den svenska skogen – från naturskog till plantageskog - föredrag

Aktiviteterna har lockat mellan 10 och 40 deltagare per aktivitet.
Projekt
Föreningen har under året fortsatt att arbeta med restaurering av Wiboms tomter, numera
kallad Wiboms trädgård, i Kummelnäs. Föreningen har sökt och erhållit bidrag för detta från
Kummelnäs Vägförening.
I Sågsjöbäcken har inget provfiske gjorts under 2017. Tyvärr har öringen en svampsjukdom som
heter Saprolegnia (en sötvattensvamp) och har haft svårt att etablera sig. Utvecklingen följs.
Föreningen har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka slutfört inventeringarna i
projektet Små grönområden i Boo och presenterat resultatet på kommunens Naturvårdsråd.
Föreningen har under året inte gjort några investeringar.
Inga arvoden har utbetalats till styrelsen.

För styrelsen i Boo Miljö- och Naturvänner
Kerstin Lundén
Ordförande

Ulla Brunö
Vice ordförande

Bengt-Olov Rydow
Kassör

Magnus Sjöstedt
Sekreterare

Ingela Johansson
Ledamot

Olle Robin
Ledamot

Christina Lindholm
Ledamot

