
 
                                                                                                                

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Boo Miljö- och Naturvänner                    
 

                  
        

HÖSTPROGRAM ÅR 2021 

 
På grund av den pågående covid-19-pandemin har vi även denna termin föranmälan till samtliga aktiviteter 

för att kunna hålla den rekommenderade fysiska distansen. I övrigt följer vi allmänna pandemiråd och 

hänsynstaganden.  

På grund av osäkerhet om hur pandemin utvecklar sig i höst, så planeras endast aktiviteter utomhus. 

 
                         

Lördag  

4 september 

kl 10.00-14.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lördag                      

11 september 

kl 11.30-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOPPA PLANERNA PÅ KONSTGRÄSPLANER I RAMSMORA! 
I mars i år kom plötsligt förslaget från kyrkorådet i Boo församling och politikerna i Nacka 

kommun att Ramsmoras betesmarker ska exploateras för en sportanläggning större än Boovallen 

med tre stora fotbollsplaner i konstgräs, parkeringar, omklädningslokaler mm. I ett av de tystaste 

och mest rofyllda naturområdena i Boo, i ett landskap med lång kontinuitet med rikt växt- och 

djurliv och stora kulturhistoriska värden!  
 

Området ligger i Nacka-Värmdökilen mellan Rensättra och Velamsunds naturreservat och 

avsikten har sedan länge varit att även Ramsmora ska skyddas. Förslaget är klart olämpligt och 

alternativa platser för fotbollsplaner har tagits fram.   

Mats Widgren, professor emeritus i kulturgeografi och Ronny Fors, Naturskyddsföreningen 

i Nacka, guidar och berättar. Ta med matsäck, kikare och lupp om du har. Stövlar eller kängor. 
 

Samling på parkeringen vid Scoutgården mittemot Boo prästgård. Buss 421 från Orminge C till 

hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m.              

Vi inväntar buss 421 som ankommer kl 10.05. 

Upplysningar och föranmälan senast torsdag 2/9 till Kerstin Lundén 070-47 00 160, 

kerstin.lunden.natur@gmail.com  Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka. 

 

SKULPTERA EN SKALBAGGE     - repris på vårens lyckade kursdag! 

”Skulptera en skalbagge” är ett samarbete mellan föreningarna Boo Miljö- och Naturvänner 

och Föreningen Renqvists Verkstad som driver ”Skulptörens verkstad” i Kummelnäs. 

En unik kursdag där kreativt skapande kopplas samman med kunskaper om naturen! 

Vi får först en introduktion av Carl-Cedric Coulianos, insektskännare, om olika arter av skal-

baggar och blir presenterade för våra modeller Snytbaggen, Guldbaggen och Parklöparen. Vi 

arbetar direkt i gips med knivar, mejslar, raspar, filar och sandpapper. Vi lär oss även att patinera 

dvs bemåla eller ytbehandla våra skalbaggar. Ni går hem med ett färdigt skalbagge-verk! 
 

Vi träffas vid Skulptörens verkstad kl 11.30 Spångvägen 23 på gården och arbetar utomhus hela 

dagen. Ta med oömma kläder och lunchmatsäck. Kaffe och bullar bjuds det på.                                     

Lärare är Annika Heed, skulptör från Föreningen Renqvists Verkstad.   
 

Anmäl er senast torsdag 9/9 till annikaheed@hotmail.com  

Upplysningar Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com  

Plats: Skulptörens verkstad, Spångvägen 23, Kummelnäs. Buss 421 från Orminge Centrum till 

busshållplats Badhusvägen. För att hitta hit, gå in på www.renqvistsverkstad.se under Kontakt. 
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Söndag 

19 september        

11.00-13.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Lördag 

2 oktober 

10.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lördag 

30 oktober 

10.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VILKA SMÅDJUR BOR I JORDEN OCH HUR MÅNGA BEN HAR DE?  

FAMILJEAKTIVITET  
Hur många ben har en gråsugga egentligen och har tusenfotingen tusen fötter? Hur lyckas 

maskarna gräva sig ner i jorden? Ta med barnen, se vad vi hittar när vi lyfter på stenar och 

gräver i marken. Vi samlar alla smådjuren i burkar, tittar på dem i förstoringsglas och luppar och 

försöker bestämma vad vi hittat av daggmaskar, gråsuggor, tusenfotingar, myror, snäckor och 

sniglar, innan vi släpper ut dem igen. Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog, 

leder aktiviteten. Luppar, burkar och några spadar finns att låna, men ta gärna med egen spade 

och lupp om du har. Ta med matsäck. Möjlighet finns att grilla korv om vädret tillåter.  
 

Samling vid västra parkeringen på Boo kyrkväg 11 innan Boo kyrka, busshållplats Boo kyrka,          

buss 421 och 422. Upplysningar och föranmälan senast fredag 17/9 till Ingela Johansson               

070-28 18 071, ingelating@gmail.com     

  

SVAMPUTFLYKT 
Vi hoppas på svamp i höst. Tillsammans med Bibbi Wallqvist, svampkonsulent, beger vi oss ut  

i svampskogarna på Värmdö, där vi får lära oss skilja ut de ätbara svamparterna från andra mindre 

lämpliga eller giftiga arter, liksom hur vi bäst tillagar de goda matsvamparna. Ta med svampkorg, 

kniv och matsäck. Stövlar eller kängor.  
  

Samling på parkeringen vid Coop Extra i Orminge Centrum kl 10.00 för samåkning med bil ut   

till Värmdö. Ta med bil ni som har. Buss 471 från Slussen till Orminge Centrum, buss 422 från 

Gustavsbergs centrum till Orminge Centrum. Upplysningar och föranmälan senast torsdag 30/9 

till Sonny Johansson 072-24 59 340, sonnyjj@gmail.com 

  

BEVARA DE SMÅ GRÖNOMRÅDENA I BJÖRKNÄS  
Följ med på en naturvandring genom ”Skrotskogen” och ”Vargskogen” och andra värdefulla 

mindre naturområden, som ligger insprängda mellan bebyggelsen i Björknäs. Stora delar av 

Björknäs saknar gällande detaljplan och naturen saknar ofta skydd emot exploatering. I ett område 

som är på väg att exploateras vid Gundersbergsvägen/Lövdalsvägen, där ett av traktens många 

trädgårdsmästerier tidigare låg, träffar vi boende som kämpar för groddjurens livsmiljö och för att 

behålla den viktiga närnaturen.  

Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med kikare, lupp och matsäck. 
 

Samling och avslut i korsningen Värmdövägen/ Korsbergavägen, buss från Slussen/Orminge C 

till busshållplats Centralplan i Björknäs.                                                                                          

Upplysningar och föranmälan senast torsdag 28/10 till Kerstin Lundén 070-47 00 160, 

kerstin.lunden.natur@gmail.com    Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka. 

                                                                

                                                           ¤       Alla angivna sluttider i programmet är cirkatider. 

 
      

Medlem i Boo Miljö- och Naturvänner blir du genom att sätta in årsavgiften på plusgiro 98 98 83-4 eller 

bankgiro 825-2371.                                                              

          Enskilt medlemskap        100 kronor  

          Familjemedlemskap        150 kronor  

Familjemedlemskap gäller för två vuxna som vill bli medlemmar och som är skrivna på samma adress. 

Ange bägges namn vid inbetalningen. Barn och ungdomar under 18 år följer gratis med vuxen med enskilt 

medlemskap eller familjemedlemskap på våra aktiviteter. 
 

  Vi är tacksamma om ni väljer att ta emot aktivitetsprogrammet via e-post. Meddela i så fall er e-postadress   

till boom@boonatur.se  
 

Styrelsen behöver dig som är intresserad och vill arbeta med natur- och miljöfrågor. Hör av dig till oss, 

så berättar vi mera! 
              

Upplysningar om föreningens verksamhet ges av ordförande Kerstin Lundén 070-47 00 160 eller av sekreterare Christina 

Neiglick 08-747 95 44 eller genom att gå in på vår hemsida www.boonatur.se  På hemsidan kan ni bland annat se rapporter 

från våra tidigare aktiviteter och läsa föreningens remissvar och skrivelser i aktuella ärenden. Boo Miljö- och Naturvänner 

är en opolitisk förening, som sedan starten 1982 arbetar lokalt med natur- och miljöfrågor i Boo. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Boo Miljö- och Naturvänner         c/o Kerstin Lundén  Liljekonvaljens väg 29  132 45  Saltsjö-Boo.  
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