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BOOLEDEN

NATURKARTAN VISAR VÄGEN TILL 
NACKAS PÄRLOR

Naturkartan är en friluftsguide som gör det 
lättare att hitta till pärlorna i Nackas natur. 
Naturkartan � nns som app och på webben: 
naturkartan.se/nacka

Du hämtar appen på Apple Store (iOS) eller 
Google Play (Android). Sök efter ”Nackas 
naturkarta”.

VAR RÄDD OM NATUREN

Naturen kring vandringsleden ska klara 
av påfrestningar från många människor.

• Plocka gärna bär och svamp. Däremot får du 
inte ta fridlysta växter, grenar, näver, bark eller 
annat från växande träd.

• Elda aldrig på hällar. De kan spricka och bli 
förstörda.

• Glöm inte att ta med ditt skräp.

HITTA TILL BOOLEDEN

Det � nns � era busshållplatser och 
parkeringsplatser i anslutning till Booleden. 
Dessa är utmärkta på kartan. 
För mer information nacka.se/booleden

9. BOO KYRKA
Boo kyrka byggdes 1923, kyrkan ritades av 
arkitekt Martin Hedvall och har målningar av 
Olle Hjortzberg. Mellan kyrkan och Värmdövägen 
ligger området Sågtorp, tidigare en central plats 
i Boo. Sågtorps skola byggdes 1949, den gamla 
skolan från 1873 har �yttats till Graninge Stiftsgård 
vid Baggensfjärden.

10. HIMLABERGET
Vägen över Himlaberget är brantare, men väl 
värd besväret. Med sina drygt 70 meter är 
berget innerskärgårdens högsta punkt. Här har 
du strålande utsikt över Baggensfjärden. Sydväst 
om Himlabergets högsta punkt �nns ett fossilt 
klapperstensfält, en strand med klappersten som 
genom landhöjningen höjts högt över nuvarande 
havsnivå. 

11. VELAMSUNDS GÅRD
När du passerat Himlaberget fortsätter leden 
genom Velamsunds naturreservat, ett av Nackas 
största friluftsområden. Hit kommer besökare 
året runt för att rida, paddla kajak, åka skidor 
eller bara njuta av naturen. Här �nns badplats, 
elljusspår och grillplatser som är iordningställda. 
I hjärtat av det cirka 700 hektar stora reservatet 
ligger Velamsunds gård. I Magasinet, den stora 
rödmålade byggnaden, kan du äta medhavd 
matsäck. I Långa raden �nns restaurang och lokaler 
för konsthantverk. Kolla gärna upp öppettiderna 
inför ett besök. 

12. VINBERGET
När du passerat gårdsområdet i Velamsund 
fortsätter leden förbi Vinberget. På sluttningen 
fanns tidigare en vinodling som ursprungligen 
anlades på 1670-talet när Velamsund var ett 
adligt gods. Väl uppe på Vinberget når du efter 
150 meter en utsiktspunkt. Väljer du att göra 
denna avstickare får du njuta av en härlig vy över 
gårdsområdet, Insjön och Velamsundsviken.

13. STRÖMMEN
Booleden slutar vid gården Strömmen, där 
Värmdöleden tar vid. Strömmen har förmodligen 
fått sitt namn efter det vattendrag som fanns här 
när Strömmaviken sträckte sig ändå upp till Stora 
Koviks gård. Om du fortsätter Värmdöleden cirka 
1,5 kilometer kommer du fram till Stora Koviks 
gård. Där �nns anslutning till SL-buss som tar dig 
mot centrala Nacka och Slussen.  

1. BOO HEMBYGDSGÅRD
Boo hembygdsgård inryms i ett torp inrett som 
ett arbetarhem från 1900-talets början. Här � nns 
även en samling gamla bruksföremål från Boo. Det 
är Boo hembygdsförening som äger och förvaltar 
hembygdsgården. Läs mer om öppettider och 
program på hembygd.se/boo 

2. SVARTPOTTEN
Du passerar den lilla skogssjön Svartpotten, här 
är det � nt att slå sig ner en stund. Sjön har brunt 
humusrikt vatten och på myrmarken i den norra 
änden växer pors och skvattram. 

3. DANMARKS ÄNGAR
Danmarks ängar var från början två ängar som 
nu har vuxit samman. I norr är ängen omgiven 
av höga berg och om du klättrar upp väntar en 
strålande utsikt över Stockholms inlopp.

4. STORA ÄNGSVIKEN
Genom att ta stigen som går från den nordvästra 
änden av Danmarks ängar kommer du till Stora 
Ängsviken. Stigen går längs en vacker bäckravin 
och Stora Ängsviken ligger skyddat, omgiven av 
höga berg. Härifrån ser du Danmarks holme och 
i bakgrunden Brevik på Lidingö.

5. KROKTRÄSKEN
Krokträsken består av myrmark som brer ut 
sig längs de � na skogssjöarna. Här � nns också 
vacker hällmarkstallskog där tallarna växer utmed 
berghällarna.

6. MYRSJÖN
Myrsjön uppstod när myrarna och kärrmarkerna 
runt omkring torrlades. Vattnet leddes till ”Fruns 
myra” som dämdes upp och döptes om till ”Stora 
dammen”. Först senare � ck Myrsjön, som alltså 
inte är en ursprunglig sjö, sitt namn. 

7. FORNLÄMNINGAR
Du hittar fornlämningsområdet i den västra 
sluttningen, efter att du passerat Rensättra gårds 
marker. Gravfälten är från yngre järnåldern, cirka 
500–1000 e.Kr. 

8. SÅGSJÖN
Sågsjön, som utgör en del av förkastningssprickan 
Kilsviken-Sågsjön-Näckdjupet-Kummelnäsviken, är 
en � n badsjö. Stanna gärna för ett dopp!

BOOLEDEN
Booleden är cirka femton kilometer lång och 
sträcker sig från Boo hembygdsgård i Orminge 
till gården Strömmen som gränsar mot Värmdö. 
Leden erbjuder en omväxlande vandring. 
Du passerar badsjöar, härliga utsiktsplatser, 
intressanta fornminnen och � era kulturhistoriska 
platser.

Booleden är markerad med orange färg på 
träd eller stolpar. En kompletterande rund 
blå prick visar vägen till sevärdheter och 
anslutningsvägar.
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