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Verksamhetsberättelse 2020 
   

 

Styrelsearbete 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av: 

 

Ordförande  Kerstin Lundén 

Vice ordförande Ulla Brunö  

Sekreterare   Christina Neiglick 

Kassör  Eva Kempe-Forsberg 

Ledamot  Ingela Johansson 

Ledamot                             Bengt-Olov Rydow 

Suppleant  Anna-Lena Renqvist 

Suppleant                           Susanne Öjerstam 

 

Revisorer  Göran Hedström och Lasse Sten 

Valberedning Lars-Gunnar Hamberg och Per Kvarnfors 

 

Sakkunnig i naturvårds- 

frågor   Martin Olgemar 

 

 

Styrelsen har under året haft sju 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 Naturskydds-

föreningarna i Nacka och Saltsjöbaden samt med Nacka Miljövårdsråd. 

 

Styrelseledamöter har regelbundet deltagit i Nacka kommuns Naturvårdsråd. 
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Remisser och skrivelser 

Föreningen har under året avgivit följande remissvar. Förteckningen i omvänd kronologisk 

ordning.  

 

2020-

12-15 
• 

   Yttrande över granskning 2 för förslag till Detaljplan för Talluddsvägen, 

fastigheten Björknäs 1:52 m.fl., Björknäs, Boo, Nacka kommun. KFKS 

2015/21-214 

 

2020-

12-10 
• 

   Överklagande av dom i Mål nr Ö 6101-20 R 23 Sarvträsk 

 

2020-

12-08 
• 

   Yttrande över Granskning för Detaljplan för område kring Galärvägen och 

Kornettvägen mfl vägar, sydöstra Boo, Nacka kommun. Dnr KFKS 

2013/660-214 

 

2020-

12-01 
• 

   Samrådsyttrande över förslag till Upphävande av del av stadsplan S 70 för 

del av fastigheterna Björknäs 1:1 och 1:277, Värmdövägen 628 och 

Korsbergavägen 1, i Boo, Nacka kommun. MSN 2020/74 

 

2020-

09-30 
• 

   "Samrådsyttrande över förslag till Detaljplan för Pylonen, del av fastigheten 

Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun. KFKS 2018/244. 

 

2020-

08-31 
• 

   "Samrådsyttrande över förslag till Detaljplan för Björknäs-Värmdövägen i 

Boo, Nacka kommun" 

 

2020-

05-27 
• 

   "Överklagande vattendom Sarvträsk M 2301-19" 

 

2020-

05-05 
• 

   "Yttrande över Granskning Detaljplan för Dalvägen - Gustavsviksvägen i 

sydöstra Boo, Nacka kommun" 

 

2020-

04-25 
• 

   "Utredning mobil naturskola” samt ärendet ”Motion – Behåll och utveckla 

Naturskolan" 

 

2020-

04-15 
• 

   Granskningsyttrande över förslag till Detaljplan för Fågelstigen, del av 

fastigheten Lännersta 10:1 m.fl., Fågelstigen, i Boo, Nacka kommun. 

 

2020-

02-13 
• 

   Kommentarer till revidering av indikatorer i miljöprogrammet. 

 

2020-

02-04 
• 

   Insändare om naturskolan. 

 

2020-

01-21 
• 

   
Inte hållbart om naturskolan.  

 

 

 

Informationsarbete 

Styrelsen meddelade årets första aktiviteter till Dagens Nyheter, lokaltidningarna Nacka 

Värmdö Posten och Mitt i Nacka samt lagt ut information på olika Facebook-grupper. Pga 

corona-pandemin begränsades deltagandet på aktiviteterna för att följa 

http://www.boonatur.se/r-n20.pdf
http://www.boonatur.se/r-n20.pdf
http://www.boonatur.se/r-n20.pdf
http://www.boonatur.se/r-m20.pdf
http://www.boonatur.se/r-k20.pdf
http://www.boonatur.se/r-k20.pdf
http://www.boonatur.se/r-k20.pdf
http://www.boonatur.se/r-j20.pdf
http://www.boonatur.se/r-j20.pdf
http://www.boonatur.se/r-j20.pdf
http://www.boonatur.se/r-i20.pdf
http://www.boonatur.se/r-i20.pdf
http://www.boonatur.se/r-h20.pdf
http://www.boonatur.se/r-h20.pdf
http://www.boonatur.se/r-g20.pdf
http://www.boonatur.se/r-f20.pdf
http://www.boonatur.se/r-f20.pdf
http://www.boonatur.se/r-e20.pdf
http://www.boonatur.se/r-e20.pdf
http://www.boonatur.se/r-d20.pdf
http://www.boonatur.se/r-d20.pdf
http://www.boonatur.se/r-c20.pdf
http://www.boonatur.se/r-a20.pdf
http://www.boonatur.se/r-b20.pdf


3 

 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer, i och med det meddelade vi inte pressen. Medlemmarna 

meddelades i utskicken att man måste anmäla sitt deltagande. Vid få anmälningar 

annonserades aktiviteterna i två olika Facebook-grupper för Boos och Nackas invånare. 

 

Styrelsen har bevakat Nacka kommuns hemsida och där speciellt Natur- och trafiknämnden, 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighets-

utskott för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom föreningens verksamhets-

områden. 

 

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 e-post 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 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för 

familjemedlemsskap. Antalet medlemmar är ca 350.  

 

 

Medlemsaktiviteter 

Vårens tema för aktiviteterna var Vilda blommor. Efter att pandemin utbröt meddelade vi i 

utskicken att man måste anmäla deltagande. Deltagandet vid vandringar begränsades till max 

20 personer om det inte gick att ordna fler guider.  

  

2 februari  Strömstaren i Kummelnäs - naturvandring 

18 februari  Om våra blommande örter - föredrag 

24 mars Ängen är viktig för biologisk mångfald - föredrag, årsmöte 

Föredraget inställt pga pandemin och årsmötet flyttat fram till 

annat datum 

25 april Så frön och bygg insektsholkar i Tollare – familjeaktivitet 

                                           Aktiviteten inställd pga pandemin 

9 maj  Fågelmorgon i Velamsunds naturreservat - naturvandring 

3 juni  Vad växer i ängsmarkerna i Lännersta – naturvandring  

                                           Aktiviteten inställd pga pandemin 

5 juli  Slåtter och hässjning på Gärdesudden – arbetsdag 

                                           Aktiviteten inställd pga pandemin 

April-juni                           Vad heter växten? – Studiecirkel i artbestämning 

                                           Studiecirkeln inställd pga pandemin 

http://www.boonatur.se/
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13 september  Lekar och tipspromenad på ängen nedanför Boo kyrka –   

                                           Familjeaktivitet.    Aktiviteten inställd pga inga anmälda                   

16 september  Årsmöte ”per capsulam” 

26 september  Vandring i skogen kring Kummelbergets industriområde -     

                                            naturvandring 

10 oktober  Grön infrastruktur i Lännersta – från branddammen i Gustavsvik   

                                            till Bootippen - naturvandring                   

1 november     I den gamla tallskogen kring Backeböl gravfält - naturvandring 

                                                                 

Projekt 

Föreningen har under året pausat arbetet med restaurering av Wiboms trädgård i Kummelnäs 

pga pandemin. Föreningen har därför inte sökt bidrag detta år från Kummelnäs Vägförening. 

 

 

 

Övrigt   

Inga arvoden har utbetalats till styrelsen. 

Arbete har under året pågått för att få en ny hemsida för föreningen. 

Nytt bokföringsprogram har undersökts och bytts ut. 

 

 

 

För styrelsen i Boo Miljö- och Naturvänner 

 

Kerstin Lundén Ulla Brunö  Eva Kempe-Forsberg 

Ordförande  Vice ordförande Kassör 

 

Christina Neiglick Ingela Johansson Bengt-Olov Rydow 

Sekreterare  Ledamot  Ledamot    

 

Anna-Lena Renqvist          Susanne Öjerstam 

Suppleant                           Suppleant 

 

 


