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Boo Miljö- och Naturvänner                               

www.boonatur.se 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
   

 

Styrelsearbete 

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av: 

 

Ordförande  Kerstin Lundén 

Vice ordförande Ulla Brunö  

Sekreterare   Christina Neiglick 

Sekreterare  Ingela Johansson 

Kassör  Eva Kempe-Forsberg 

Ledamot                             Susanne Öjerstam 

Suppleant  Anna-Lena Renqvist                            

 

Revisorer  Göran Hedström och Lasse Sten 

 

Valberedning Lars-Gunnar Hamberg och Per Kvarnfors 

 

Sakkunnig i naturvårdsfrågor      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 

Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden samt med Nacka Miljövårdsråd.  

 

Styrelseledamöter har regelbundet deltagit i Nacka kommuns Naturvårdsråd.  

 

Remisser och skrivelser 

Föreningen har under året avgivit följande remissvar och skrivelser. Förteckningen i omvänd 

kronologisk ordning.  
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2021-12-22 Yttrande över granskningsförslag till Detaljplan för Pylonen, del av fastigheten 

Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun.  

 

2021-12-01 Yttrande över granskningsförslag till Detaljplan för Volten, del av fastigheterna 

Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo, Nacka kommun. 

 

2021-11-18 Yttrande över granskning för Förslag till Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna 

Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun.  

 

2021-11-03 Yttrande över samråd för Ändring av del av detaljplan 61 (DP 61) för 

fastigheterna Bo 38:18 och 48:11, Hermelinsvägen i Boo, Nacka kommun. 

 

2021-09-12 Öppet brev till Boo församling, kyrkoherde Henrik Roos och kyrkorådets 

ledamöter angående förslag till sportanläggning i Ramsmoras kulturmarker. 

 

2021-08-31 Yttrande över samråd för Ombyggnation av Bagarsjöns utlopp, i Boo, Nacka 

kommun. 

 

2021-08-31 Yttrande över samråd för Ombyggnation av Myrsjöns utlopp, i Boo, Nacka 

kommun. 

 

2021-05-17 Yttrande över samråd för Tollare. Undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 

miljöbalken för planerande av nya 132 kV markkablar, vid Tollare i Nacka kommun.   

 

2021-04-16 Angående exploatering av fastigheterna Björknäs 10:20, 10:276 och 10:859 samt 

framtida detaljplanering i delar av Björknäs och övriga Boo. Brev till Nacka kommun 

Planchef Susanne Werlinder, Miljö- och bygglovdirektör Andreas Totschnig, Miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden ordf Cathrin Bergenstråhle.  

 

2021-03-23 Stoppa planerna på sportanläggning i Ramsmora! Brev till kommunstyrelsens 

ledamöter inför möte 29 mars 2021. 

 

2021-03-15 Yttrande över samrådsförslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för 

Ryssbergens naturreservat, daterat 2020-12-15, Nacka kommun. 

 

2021-03-01 Yttrande över granskningsförslag till detaljplanen för del av Ryssbergen, på 

västra Sicklaön, Nacka kommun.  

 

2021-02-23 Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Amperen, del av fastigheten 

Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun.  

 

2021-02-23 Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Volten, del av fastigheterna 

Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo, Nacka kommun. 
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Informationsarbete  

På grund av corona-pandemin begränsades deltagandet på aktiviteterna för att följa 

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

meddelades i utskicken att man måste föranmäla 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 

myndighetsutskott för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom föreningens 

verksamhetsområden.   

 

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. Affischering har inte gjorts under året. 

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 inte uppgivit e-postadress 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 

familjemedlemskap. Antalet betalande medlemmar är 289.  

 

Medlemsaktiviteter 

Efter pandemins utbrott meddelade vi i utskicken att man måste föranmäla deltagande i 

aktiviteterna. Deltagandet vid vandringar begränsades till max 20 personer om det inte gick 

att ordna fler guider.  

  

21 mars  Vinterknoppar – Vasse Asp, Eka Papiljott och deras   

knoppvänner – familjeaktivitet 

24 mars                       Årsmöte ”per capsulam” 

24 april                       Naturvandring i Södra Tollare – naturvandring 

22 maj                        Fågelmorgon i Velamsunds naturreservat – naturvandring 

29 maj   Skulptera en skalbagge – kursdag i samarbete med Föreningen 

Renqvists Verkstad 

5 juni  Sarvträsk-dagen, guidning i Sumpskogen vid södra Sarvträsk i 

Orminge centrum, en hotad våtmark 

4 september   Stoppa planerna på konstgräsplaner i Ramsmora! –  

naturvandring 

11 september   Skulptera en skalbagge – kursdag i samarbete med Föreningen 

Renqvists Verkstad 

19 september   Vilka smådjur bor i jorden och hur många ben har de? – 

familjeaktivitet 

2 oktober                       Svamputflykt – naturvandring 

30 oktober                        Bevara de små grönområdena i Björknäs – naturvandring 
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Projekt 

En arbetsgrupp inom styrelsen bestående av Kerstin Lundén, Ulla Brunö, Christina Neiglick 

och Eva Kempe-Forsberg arbetade kontinuerligt under våren med att ta fram underlag för en 

ny hemsidesmall och samtidigt modernisera sidan utifrån nya behov att kommunicera med 

medlemmarna samt hitta en lämplig webbyrå för layout och uppläggning av en hemsida i 

Wordpress. Gruppen har haft löpande möten via plattform i stort sett varje vecka. I september 

kunde den nya hemsidan lanseras. Sidan länkar till föreningens ”gamla hemsida” som 

fungerar som arkiv.  

 

Övrigt                                                                                                                                                                

Inga arvoden har utbetalats till styrelsen. 

 

För styrelsen i Boo Miljö- och Naturvänner 

 

Kerstin Lundén Ulla Brunö  Eva Kempe-Forsberg                                     

Ordförande  Vice ordförande Kassör 

 

Christina Neiglick Ingela Johansson Susanne Öjerstam                                                                                                                      

Sekreterare  Sekreterare  Ledamot    

 

Anna-Lena Renqvist                                                                                                                                  

Suppleant                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


