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Ny bok om ett område i förvandling:
BooBoken, Saltsjö-Boo – nu och då
BooBoken är en vackert inbunden bok om Saltsjö-Boo i Nacka utanför
Stockholm. Boken ges ut av Marie Öberg Lindevall, Mikael Josephson och Åsa
Waldton, som alla tre bor i Lännersta, Saltsjö-Boo.
Varför heter det Orminge? Hur kommer det sig att Boo inte har någon
spårbunden trafik? Hur fungerade det innan Skurubron byggdes? Vem odlade
druvor i Velamsund? Och har det verkligen legat ett glasbruk vid den
populära Glasbrukssjön? Heter det Boo eller Saltsjö-Boo?
Med närmare 400 bilder, utförliga kartor och informativa texter ger BooBoken
svar på dessa frågor och många, många fler.
Läsaren tas med på en resa genom Boo, från tidig medeltid via sekelskiftet
till 2000-talet. BooBoken berättar om områdets betydelse för Sveriges
historia under det stormiga 1700-talet, då ryssarnas anfall mot Stockholm
stoppades vid Baggensstäket, och om tiden vid förra sekelskiftet, då många
av de ståtliga sommarvillorna byggdes och ångbåtar stod för trafiken till och
från staden.
Boos nutidshistoria är också dokumenterad i BooBoken och det görs många
jämförelser mellan dagens och gårdagens Boo. Likheterna är många; boende i
Boo njuter av sina trädgårdar, bygger hus med spännande tidstypisk
arkitektur, slipar på sina båtar, är ute i skog och mark, är aktiva i lokala
områdesfrågor och köar över Skurubron. Men mycket har också ändrats. Tänk
när det fanns både post, polis och biograf i Björknäs, när Orminge bara var
skogar och kärr, när restaurang Herrgårn och danspalatset
Björknäspaviljongen var vida kända och när bussarna var gula!
Boo utvecklas nu i mycket snabb takt. Det sker en intensiv inflyttning till
området och i Tollare växer också en ny stadsdel fram med 750 nya bostäder.
Många av de som flyttar hit har inga tidigare kontakter med Boo och känner

inte till området särskilt väl. Tills nu har det inte funnits en modern bok som
berättar om Boo utifrån dess historia och utveckling.
För ytterligare information och upplysningar, gå in på www.booboken.se eller
kontakta.
Marie Öberg Lindevall, 070-617 34 44, marie@booboken.se
Mikael Josephson, 076-120 90 35, mikael@booboken.se
Åsa Waldton, 070-585 13 75, asa@booboken.se

