
Vandring i skogen kring Kummelbergets industriområde
Ormingeskogen i Nacka-Värmdökilen har länge planerats få ett skydd i form av naturreservat. Men reservatet är 
ännu inte på plats och genom den föreslagna gränsdragningen möjliggör man att Kummelbergets industriområde kan 
utökas på bekostnad av värdefull naturmark. 
Området bjuder bland annat på flerhundraåriga tallar, murken ved med den sällsynta kornknutmossan. Vi kommer 
att titta lite extra efter spännande svampar så här på hösten. Kanske gör vi nya värdefulla artfynd?
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med matsäck, kikare och lupp om du har.

När: Lördag 26 september kl. 10.00-14.00
Samling: och avslut vid hållplats Skarpövägen, buss 471 och 444 från Slussen/Orminge Centrum.
Föranmälan: senast torsdag 24/9 och upplysningar: Ulla Brunö 070-54 66 672, ulla.bruno@telia.com eller Ronny 
Fors 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se
Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

Vandring i Erstavik – rösen längs den gamla gränsen mellan Drevinge och Erstavik
I början av 1700-talet var Drevinge fortfarande 
en självständig gård och hörde inte till Erstaviks 
egendom. 1722-23 gjorde lantmätaren 
Lars Kietzling en detaljerad karta över Erstavik 
och beskrev då noggrant alla gränsrösen. 
Mats Widgren ägnade Corona-våren åt att leta 
upp flera av rösena och särskilt dem längs den 
sedan utraderade gränsen mot Drevinge. Nu tar 
han oss med på en vandring på jakt efter rösena 
längs den gamla gränsen från Östervik till 
Halvörestorp och mot Källtorp. Vandringen le-
der oss till områden och naturtyper som man 
vanligtvis inte uppmärksammar från de vanliga 
lederna genom Erstavik. Ronny Fors, 
Naturskyddsföreningen Nacka, medverkar och 
hjälper oss att tolka vegetation och andra natur-
företeelser längs gränsen.
Bitvis krånglig terräng. Ta med matsäck.

När: Lördag den 3 oktober kl. 10.00–14.00
Samling: vid Österviks station (Saltsjöbanan) 
kl. 10.00
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Föreläsning med meteorolog Martin Hedberg - Klimatet, vart är vi på väg?
För att möta klimatförändringar och andra miljöproblem så räcker det inte med små steg i rätt riktning. Omställ-
ningarna är så omfattande att forskarvärlden talar om transformativa förändringar. Det gäller både vad vi behöver 
förbereda oss på kommer att hända i naturen samt vilka mått och steg människan måste vidta för att begränsa om-
fattningen och konsekvenserna.
I sin föreläsning berättar Martin om klimatförändringar, extremt väder, människans relation med naturen och hur 
man kan göra framtidsscenarier för att resonera om det obekanta.

När: måndag den 5 oktober kl. 18-20 
Var: Dieselverkstaden, lokal Arenan på plan 3
Föranmälan: till ronny.fors@naturskyddsforeningen.se
Arrangemanget är corona-säkert då vi begränsar antalet deltagare till 30 personer samt placerar ut stolarna med 2 
meters avstånd. 

Grön infrastruktur i Lännersta – vandring från branddammen i Gustavsvik till Bootippen
Sydöstra Boo är ett av de sista kvarvarande områdena med äldre fritidshus och permanentboende. Området är viktigt 
som spridningsområde för djur och växter och har höga naturvärden. Grönstrukturen glesnar markant när bebyg-
gelsen förtätas och stora tomter styckas och bebyggs, när vägnätet breddas och nya vägar dras genom tidigare orörd 
naturmark. Vi går från Gustavsviks vändplan längs Dalvägen igenom planområdet Sydöstra Boo fram till Dalkarl-
sängen med Bootippen.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med matsäck, kikare och lupp om du har.

När: Lördag 10 oktober kl. 10.00-14.00
Samling: vid busshållplats Gustavsvik, vändplats för buss 418 från Orminge Centrum. Avslut vid Boovägen busshåll-
plats Dalkarlsvägen, buss 414 och 442 till Orminge Centrum/Slussen.
Föranmälan: senast torsdag 8/10 och upplysningar: 
Ulla Brunö 070-54 66 672, ulla.bruno@telia.com eller 
Ronny Fors 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se
Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner.

Sandakällans dag – söndag 11 oktober
Vi firar Sandakällan och att skogen räddats från avverkning! 
För info se vår hemsida, e-postutskick samt Facebookgruppen 
”Bevara skogen runt Sandakällan”.



Vandring i den gamla tallskogen kring Backeböls gravfält
Naturområdet söder om Värmdöleden mellan Storsvängen och Malmbrinken är mest känt för sina forngravar, men 
det berg- och blockrika landskapet bjuder på överraskningar och hyser många av de äldsta tallarna i Boo. Området 
ligger högt och ger utsikt mot Baggensfjärden.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med matsäck, kikare och lupp om du har.
När: Söndag 1 november kl. 10.00-14.00
Samling: vid busshållplats Norrkärr, buss 418 från Orminge Centrum. Avslut för anslutning till buss 418 mot Or-
minge Centrum.
Föranmälan senast fredag 30/10 och upplysningar: Ulla Brunö 070-54 66 672, ulla.bruno@telia.com eller Ronny 
Fors 073-802 45 43, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se 
Samarr. med Boo Miljö- och Naturvänner. 

Julmarknadsbord i Saltsjöbadens Centrum (Covid 19–säkert)
Enligt tradition har Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden julmarknadsbord i Saltsjöbadens centrum lördagen den 
12 december 2020 kl. 11.00–15.00. Vi säljer då billiga lotter, fina presentböcker, delar ur informationsmaterial och 
värvar medlemmar. Arrangemanget är Covid 19–säkert genom att vi håller rejäla avstånd och har plexiglas som skydd 
mellan oss och besökarna. Medlemmar som vill hjälpa till, hör av er till Jocke Nyberg, tel: 070–317 32 24 eller e–
post: jocke.nyberg@telia.com. 

Natursnokarna i Sicklas Höstprogram 2020
”Lupptäcktsfärd” - Upptäcktsfärd med lupp 
När: söndag 20 september kl. 11 
Var: Ängen vid Lilla Sickla gård 

Upplev naturen med alla sinnen
Hur luktar olika saker i naturen och hur känns de? 
Vilka ljud kan man höra?  
När: söndag 11 oktober kl. 11 
Var: På berget Trolldalen vid Finnboda  

Skogens arter
Vi tittar på hur mycket olika saker det finns i naturen
När: söndag 15 november kl. 11
Var: På berget Trolldalen vid Finnboda (preliminärt)

Vid varje träff leker vi även lekar och fikar tillsammans. 
Kontakt och intresseanmälan via FB Natursnokarna Sickla.

De flesta arrangemang anordnas i samarbete med Studiefrämjandet.


