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Boo-leden
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Boo-leden är cirka 15 km lång och går i hela
sin sträckning från Boo hembygdsgård i
Orminge till Strömmen på gränsen till Värmdö.
På vägen passerar du sjöar, utsiktsplatser,
fornminnen och kulturhistoriska platser.
Boo-leden är markerad med orangefärgade
band på träd eller stolpar. För sevärdheter
och anslutningsvägar har det orangefärgade
bandet kompletterats med en rund, blå prick.
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1. Boo hembygdsgård
Det lilla torpet är det ursprungliga Koldalen,
ett torp som förr tillhörde Tollare. Det är inrett
som ett arbetarhem från 1900-talets början.
Tvåvåningshuset rymmer en samling av gamla
bruksföremål från Boo. Boo hembygdsförening
äger och förvaltar hembygdsgården. Läs mer
om öppettider och program på
www.hembygd.se/stockholm/boo.

Klapperstensfältet vid Himlaberget är spår efter en tid då
Östersjön nådde 50 m högre än idag.

3.Danmarks ängar
Var en gång två ängar som idag har vuxit samman. I norr är ängen omgiven av höga berg.
Klättrar man upp är belöningen en strålande
utsikt över Stockholms inlopp och Lidingö.

2.Svartpotten
4.Stora Ängsviken

Den lilla skogssjön har brunt humusrikt vatten.
Myrmarken i sjöns norra ände är bevuxen med
bland annat stora buskage av pors och skvattram.

Gör en kort avstickare till stora Ängsviken! Stigen från Danmarks ängars nordvästra ände går
längs en vacker bäckravin. Stanna till och njut av
utsikten och växtligheten!
Viken ligger skyddat, omgiven av höga berg.
Härifrån syns Danmarks holme och där bakom
Brevik på Lidingö.
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Boo hembygdsgård är
startpunkten
för Boo-leden.

Vägen till
himmelen visas
ibland genom
underliga vägmärken.

Henry Drymond

Skala 1:25 000

Att tänka på när du går Boo-leden

5. Krokträsken

11. Velamsunds gård

Naturen kring vandringsleden ska klara av påfrestningar från många människor. Var därför
extra aktsam.

Runt de humusrika skogssjöarna finns myrmarker och naturen består av vacker hällmarkstallskog med inslag av ren hällmark.

• Elda aldrig på hällar. Det ger fula sår som
aldrig försvinner.
• Glöm inte att ta med dig skräpet när du
rastar.
• Plocka gärna vilda bär, svamp, nedfallna
grenar och torrt ris på marken. Däremot
inte fridlysta växter, grenar, näver, bark
eller annat från växande träd.

6. Myrsjön

Efter Himlaberget går resten av Boo-leden
genom Velamsunds naturreservat som är ett
av Nackas största friluftsområden, cirka 700
hektar stort. I hjärtat av reservatet ligger
Velamsunds gård, dit många kommer året runt
för att rida, paddla kajak, åka skidor eller bara
njuta av naturen. Här finns elljusspår, badplats
och iordningställda grillplatser. Man kan äta sin
medhavda matsäck i Magasinet, en stor röd tvåvåningsbyggnad i gårdsområdet. Här har även
Nacka Naturskola sina lokaler. I Långa Raden
finns restaurang och lokaler för konsthantverk.
Själva gårdsbyggnaden brann ner 1978.

Myrsjön är inte någon ursprunglig sjö, utan
har uppkommit när man torrlade kringliggande
myrar och kärrmarker i området. Vattnet leddes
till ”Fruns myra” som dämdes upp och döptes
om till ”Stora Dammen”. Det är ursprunget till
dagens Myrsjö.

7. Fornlämningar
Så här hittar du till Boo-leden

Efter Rensättra gårds marker kommer du till ett
fornlämningsområde, beläget i västersluttningen.
Gravfälten är från yngre järnåldern (ca 500–
1000 e.Kr.) I närheten finns en sten som den
före detta Mensättrabon Ulf Lundell rest under
en av sina turnéer.

Åker du buss till Boo hembygdsgård är närmaste hållplats Nämdöstigen. Du kan också
åka buss till Orminge Centrum och gå
därifrån. Aktuella busstidtabeller hittar du på
www.sl.se.
För bilburna finns en parkering där Sjöängsvägen tar slut. Från parkeringen går du direkt
ut på Boo-leden.

Efter gårdsområdet fortsätter leden förbi det
märkliga Vinberget. På sluttningen finns en vinodling som ursprungligen anlades på 1670-talet,
på den tiden då Velamsund var ett adligt gods.
Vinodlingen föll efter hand i glömska men återuppstod i början av 2000-talet. De eroderade

9. Boo Kyrka
Kyrkan byggdes 1923. Den är ritad av Martin
Hedvall och har målningar av Olle Hjortzberg.
Mellan kyrkan och Värmdövägen ligger området
Sågtorp, tidigare centralpunkten i Boo. Den
gamla skolan från 1873 är flyttad till Graninge
Stiftsgård. Den nuvarande Sågtorpsskolan är
från 1949.

8. Sågsjön

Produktion: Nacka Partner Affärsområde Information. Foto: Ingemar Aourell, Bertil Nordahl, Jan
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12. Vinberget

Boo Kyrka

Sågsjön är en del av förkastningssprickan Kilsviken-Sågsjön-Näckdjupet-Kummelnäsviken. Sjön är
näringsrik, men en fin badsjö.
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Vägen över Himlaberget är lite brantare, men
är väl värt besväret! Med sina 70,4 meter är
berget innerskärgårdens högsta punkt, med fin
utsikt över Baggensfjärden. Sydväst om Himlabergets högsta punkt finns ett klapperstensfält
från litorinatiden för 6000 år sedan. Då nådde
havsvattennivån 50 meter högre än i dag.

Hästar håller
markerna
öppna på
Velamsund.

Dag Hammarsköld

13. Strömmen

>

Det är inte
bergen framför
dig som sliter ut
dig, det är gruset i dina skor.

>

Mät aldrig
bergets höjd
förrän du nått
toppen. Då skall
du se hur långt
det var.

och skogsbevuxna terrasserna har restaurerats
och vinstockar planterats.
Väl uppe på Vinberget rekommenderas en avstickare till utsiktspunkten (150 meter). Härifrån
har man en härlig vy över gårdsområdet, Insjön
och Velamsundsviken.

Vid gården Strömmen slutar Boo-leden och
Värmdöleden tar vid (en vandringsled till skärgården). Namnet Strömmen syftar troligen på det
forna vattendrag som här fanns då Strömmaviken sträckte sig ändå upp till Stora Koviks gård (i
Värmdö kommun). Fortsätter man Värmdöleden
fram till Stora Koviks gård (cirka 1,5 kilometer)
finns anslutning till SL-buss mot centrala Nacka
och Slussen.

10. Himlaberget

Går man
vilse tillräckligt
länge börjar
man känna sig
hemma”
okänd

Vandring längs
Boo-leden

okänd

Långa Raden
är den äldsta
byggnaden
på Velamsunds gård.

Nyfiken på Boo? Här kan du läsa mer:
Koldalsbladet. Ges ut av Boo hembygdsförening.
Smultronställen i Boo. Boo hembygdsförening.
Boo sockens historia. E. Alfred Jansson (1946).
Boo vid vattnet. Ann Resare (1979).

