Boo Miljö- och Naturvänner
www.boonatur.se

VÅRPROGRAM ÅR 2022
Söndag
24 april
11.00-13.00

VI KOLLAR IN VÅREN - familjeaktivitet
– vi ser vilka småkryp som vaknat, vilka vårblommor som kommit upp och vilka knoppar
som är på väg att spricka ut, kanske ser vi några groddjur.
Vi håller till vid bäcken och i skogen nedanför Boo kyrka intill Booleden och Sågsjön i det område
som nu tillhör Rensättra naturreservat. En aktivitet för hela familjen med tipspromenad och naturbingo. Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog, och Kerstin Lundén är dagens
ledare. Medtag matsäck, möjlighet finns att grilla korv nere vid Sågsjön. Oömma kläder, tag gärna
med lupp, om ni har, men det finns också att låna. Eventuellt flytväst för små barn eftersom vi är
nära vattnet.
Samling vid stora parkeringen Boo kyrkväg 11 vid kyrkogårdsförvaltningen. Buss 421 och 422,
busshållplats Boo kyrka.
Upplysningar: Ingela Johansson 070-281 80 71, ingelating@gmail.com

Lördag
14 maj
7.00-11.00

FÅGELMORGON I VELAMSUNDS NATURRESERVAT
Liksom tidigare år börjar vi vår vandring i gårdsområdet och följer vattenmiljöerna från Insjön upp
till Velamsundsviken längs Natura 2000-området och rör oss sedan över gärdena fram till Rudsjön,
där vi stannar till och intar vår matsäck. Vi följer upp vilka fågelarter som lockats till sjön efter
restaureringen. Håkan Steen, tidningen Lands naturreporter och Ann Lidbrink guidar.
Stövlar/kängor. Ta med kikare och matsäck.
Samling och avslut vid parkeringen i Velamsunds gårdsområde. Buss 422 till hållplats Kihls gård
och promenad cirka 20 min. För samåkning kontakta Kerstin.
Upplysningar: Håkan Steen 070-239 55 82, Kerstin Lundén 070-470 00 160,
kerstin.lunden.natur@gmail.com

Lördag
21 maj
10.00-14.00

VÅRUTFLYKT TILL TEGELÖN
I Nackaboken 2000 skriver Carl-Oscar Östling: På kartan vakar Tegelön som en hukande hund över
inloppet till Velamsund, omgiven av sina sex valpar, "veckodagsöarna". Måndan, Tisdan, Onsdan,
Torsdan, Fredan och Lördan heter veckodagsöarna som ligger utanför Tegelön, ön som förr hette
Maderön eller Knarrnäsön. Ön som under sent 1800-tal blev en attraktiv plats för burgna
stockholmares sommarnöjen. Här i innerskärgårdens natur sökte man frisk luft och lugn och ro ifrån
innerstadens osunda miljöer. Många fantastiska sommarvillor som Lindset byggdes och ön fick hela
fyra ångbåtsbryggor. Handelsbod fanns fram till 1973 och postkontoret ryms fortfarande i den stora
eken ovanför bryggan. Claes Borg, fast boende på ön, berättar och guidar oss runt på Tegelön.
Ta med matsäck och kikare om du har.
Samling och avslut vid pontonbryggan vid restaurang Långa Raden i Velamsundsviken i
Velamsunds naturreservat för båttransport med båt över till Tegelöns södra sida. Parkering i
Velamsunds gårdsområde. Buss 422 till hållplats Kihls gård och promenad cirka 20 min.
Upplysningar och föranmälan senast fredag 13/5 till Kerstin Lundén, 070-47 00 160,
kerstin.lunden.natur@gmail.com Kostnad för båttransporten tur och retur betalas av deltagarna.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Hembygdsförening.
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Lördag
4 juni
10.30-15.30

SKULPTERA VÄXTER I RELIEF
”Skulptera växter i relief” 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 går först en runda i Wiboms trädgård och låter oss inspireras av olika gräs, ormbunkar, blomoch bladformer, Kerstin Lundén ger en botanisk introduktion. Med ritblock och penna gör vi enkla
skisser, som vi tar med till verkstaden.
Vi arbetar direkt i gips med knivar, mejslar, raspar, filar och sandpapper. Vi lär oss även att patinera
dvs bemåla eller ytbehandla våra reliefer. Ni går hem med en färdig växtrelief!
Vi träffas vid Skulptörens verkstad kl 10.30 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 och Lotta Enocsson, målare och skulptör.
Möjlighet finns till självständigt arbete i verkstaden under söndagen för att slutföra arbetena.
Anmäl dig senast torsdag 2/6 till annikaheed@hotmail.com Max 8 deltagare, deltagarna antas till
kursen i den ordning anmälan görs, först till kvarn. Upplysningar: Kerstin Lundén 070-470 00 160.
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.

Lördag
18 juni
10.00-14.00

TÄNK MÅNGFALD – ATT ANLÄGGA EN ÄNG
Ängens blommande örter lockar fjärilar och andra insekter och med insekterna kommer fåglarna,
ängen ger så mycket mer liv och biologisk mångfald än den klippta gräsmattan. Följ med på en
botanisk vandring i Ramsmora, där vi utforskar floran vid vägrenar och på grusade ytor, i klippta
gräsytor, beteshagar och förvuxna gamla ängar i olika stadier. Emil V Nilsson, växtekolog,
redaktör för Svensk Botanisk tidskrift, guidar och berättar hur vi kan börja anlägga äng i våra
trädgårdar, vilka örter vi ska välja för ängen och hur vi själva kan samla in fröer. Ta med matsäck,
gärna lupp och flora om du har.
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.
Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Hembygdsförening.

Lördag
2 juli
10.00-14.00

SLÅTTER MED LIE PÅ GÄRDESUDDEN
Traditionsenligt bedriver vi lieslåtter på den nedre öppna ängsmarken i Gärdesuddens naturreservat.
Den övre tidigare igenväxta marken har röjts av kommunen för att återställas och ge en större
sammanhängande ängsyta. Vi behöver föryngring i slåtterlaget och erbjuder en kort introduktion i
konsten att slå med lie till nya intresserade.
Tag med matsäck, arbetshandskar, räfsa och lie, om du har.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 444 eller 471 från Slussen
med byte till buss 421 i Orminge Centrum Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.
Samarr. med Boo Hembygdsförening.

Lördag
9 juli
10.00-14.00

VI SPANAR EFTER INSEKTER I RAMSMORAS KULTURMARKER
Ramsmoras småskaliga mosaiklandskap med beteshagar och skogsmark med gamla träd skapar
livsmiljö för många olika insektsarter. Bålgetingar hittar bohål i de gamla ekarna och jagar i de
öppna markerna. Flera arter bastardsvärmare, slåttergräsfjäril och andra dagfjärilar, nattfjärilar,
skinnbaggar, bin och skalbaggar finner sina värdväxter och näringsväxter i den artrika floran.
Vi spanar efter insekter med Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka som guide.
Ta med matsäck, gärna lupp, kikare och en insektshåv om ni har.
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.
Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.
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Tisdag
13 september
19.00-21.30

ÅRSMÖTE MED FÖREDRAG
Föreningens årsmöte är i år planerat att hållas 13 september i Boosalen, Kommunalvägen 2, i Boo.
Kvällens program kommer att presenteras i höstprogrammet.

¤

Alla angivna sluttider i programmet är cirkatider.

Tegelön med "veckodagsöarna" Måndan, Tisdan, Onsdan, Torsdan, Fredan och Lördan.
(Ur Områdesbestämmelser för Tegelön med flera öar i Nacka kommun, laga kraft 1994-09-29.)

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
Familjemedlemskap

100 kronor
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 er e-postadress
till boom@boonatur.se
Upplysningar om föreningens verksamhet ges av ordförande Kerstin Lundén 070-47 00 160 eller av vice
ordförande Ulla Brunö 070-546 66 72 eller genom att gå in på vår nya 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. I år firar vi 40 år som förening!
Styrelsen behöver nya ledamöter, vi behöver dig som är intresserad av att arbeta med natur- och
miljöfrågor. Hör av dig till oss, så berättar vi mera!
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