Botaniska Sällskapet i Stockholm

Lördag 12 april: Vårflora i Minneberg
Ovanför dagens Minneberg, 1980-talsbebyggelsen nere vid vattnet, ligger
vårt exkursionsmål: parken med den fina (och lite ömtåliga) vårfloran.
Lite historik finns på Brf Margretelunds hemsida; bläddra vidare från
kortlänken http://tinyurl.com/minnebergssippa.
Med lite tur får vi se vitsippsruta Isopyrum thalictroides i blom.
Samling: Alviks T-bana, östra utgången, ovanför rulltrapporna, kl. 13.00.
Ansvariga: Henry Gudmundson (exkursion@bsis.org) och Jan Andersson
(08-82 92 76).

Onsdag 7 maj: Växtmontering, hantverk för nytta och nöje
Under trevlig samvaro lär vi oss hur proffsen gör av Marianne Bergwall, en
av Riksmuseets experter. Mia Ehn och Thomas Karlsson, som också arbetar
med kärlväxtsamlingarna, är med och visar och handleder.
Plats: Skaparverkstaden på museets bottenplan (vid restaurangen; entré inne
på gården; handikapparkering finns; planskiss nedan)
Tid: 18.30–21 (mjukstart med matigt fika).
OBS endast 10 deltagare – först till kvarn, anmäl dig snabbt!
Anmälan till: Thomas Karlsson (070-546 12 04, thomas.karlsson@nrm.se)
Man kommer in till Skaparverkstaden
via valvet t.h. om museets huvudentré:
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Botaniska Sällskapet i Stockholm
Föreningens nya styrelse presenterar sig
och hälsar välkomna till vårens första tre träffar!
Nu förbereds årets “De vilda blommornas dag” (söndag 15/6).
Vill du leda en blomstervandring? Har du lokaltips?
Kontakta Kerstin Frostberg (070-515 66 06, kerstin.frostberg@gmail.com)
Glöm inte 2014 års medlemsavgift:
150:- till plusgiro 19 60 94-7 (ange namn!)

Onsdag 2 april: Livets trådar – smidiga och starka
Lars-Gunnar Reinhammar gör en specialvisning för Botaniska Sällskapet av
Bergianskas utställning om textilfibrer i vår vardag.
Plats: Gamla Orangeriet i Bergianska trädgården.
Tid: 18.00-19.30
Samling: utanför Orangeriet (innanför granhäcken)
OBS begränsat deltagarantal!
Medlemmar går gratis!
På Bergianskas webb (www.bergianska.se) finns mycket information om
utställningen (bl.a. om föreläsningsserien i samarbete med Centrum för
Modevetenskap vid Stockholms universitet). Där hittar du också utförlig
information om olika sätt att ta sig till Bergianska, och karta över trädgården.
Upplysningar och anmälan: Magdalena Agestam (08-649 15 69;
program@bsis.org)

Entré

Trappa inomhus
från utställningarna

4

HÄR!

Programmet fortsätter på s. 4!

Trappfri utomhusväg till gården vid restaurangen,
även när museet har stängt
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Vid årsmötet 5 mars diskuterades arbetet med att förbereda ev.
sammanslagning av BSIS och UBF.
Den nya styrelsen är inställd på (mer) aktiviteter och floraväkteri i BSIS’ regi,
men sammanslagningsprocessen kan återupptas vid behov.

Styrelse från 2014-03-05
Magdalena Agestam (ordf) – Enskede. Har inventerat lite (Srm, Upl, Gtl)
och administrerat och redigerat mycket (bl.a. Flora Nordica). Aktiv i
föreningen i mitten av 80-talet. Just nu fokus på hur och varför man bör
inventera och samla belägg. Roligaste styrelsejobb: knyta kontakter och fixa
program.
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Susan Pyddoke (sekreterare) – Årstabo uppväxt i Huddinge; biolog, idag
säljare på Novakemi; tillbringar mesta möjliga tid bland blommor och fåglar
t.ex. vid Ågestasjön. Medlem i sällskapet sedan 1980-talet. Ser fram emot att
informera om BSIS och värva medlemmar.
Anders Telenius – Rötter i bl.a. Stockholm, Östergötland och Jämtland;
mångårig lektor vid SU och Mälardalens högskola m.m., nu
biodiversitetsinformatiker på Naturhistoriska riksmuseet. Idérik inom ett brett
spektrum av botaniken och biologin i allmänhet.
Ida Trift – Systematisk botaniker med Primulaceae som specialområde.
Stockholmare; pratglad föreläsare och korsordsmakare; floristikentusiast som
hoppar in på universitetets kurser varje sommar. Tidigare ordförande och
sekreterare i sällskapet.

Britta Ahlgren (kassör) – Kommunekolog i Botkyrka med ekonom- och
biologutbildning. Reseledare.
Jan Andersson – Solna. Kemist (arbetar med nanoteknologi), amatörbotanist
sedan barnsben; uppsöker gärna spännande natur landet runt (men det blir
förstås oftast i Uppland och Sörmland), och gläds åt oväntade och ovanliga fynd.
Främsta intresse: exkursioner, floraväkteri.
Bo Eknert – Bor i Nationalstadsparken (Ekhagen). Lärare i miljövård vid SU:s
naturgeografiska institution; huvudansvarig för biogeovetarprogrammet.
Inventerat för Upplands flora. Specialintresse: kulturlandskapets växter, t.ex.
sandstäppsflora på Österlen i Skåne. Naturvårdsansvarig i styrelsen (bevakar
remissvar m.m.).
Kerstin Frostberg – Skåning, bor i Sigtuna; samhällsvetare. Alltid intresserad
av växter (tillräckligt för att komma med i Upplandsinventeringen från start).
Styrelsemedlem sedan 15 år. Sysslar en del med floraväkteri.
Henry Gudmundson – Uppvuxen i Enskede/Skarpnäck, bor i Tyresö.
Konstvetare m.m. som varit med i föreningen sedan Sörmlandsinventeringen;
ett specialintresse är att följa hur införda och vilda växter utvecklas i det
urbana landskapet. Flitig leverantör till Riksmuseets nordiska herbarium.
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Föreningens styrelse 2013, fångad i flykten vid första styrelsemötet:
Anders, Susan, Kerstin, Ida, Bo, Jan, samt (nedre raden) Magdalena och Henry.
Britta kunde inte vara med vid mötet.

Vi samlar in e-postadresser för att kunna informera snabbt vid behov.
Vill du ha info via e-post?
Mejla till mailinfo@bsis.org – glöm inte skriva ditt namn!
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