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Danderyd, Svalnäs

Vi vandrar längs stranden vid Svalnäs under ledning av vår kunnige botanist, Martin Cravener (som också är medlem i
Botaniska Sällskapet i Stockholm). Medtag matsäck. Samling vid Ranängens båtuppläggningsplats, Väringavägen. Tid:
9.00-ca 13. Upplysningar: Eivor Niklasson, tfn 08-755 42 46. Lokal arrangör: Naturskyddsföreningen
Danderyd.http://danderyd.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/114/2013/10/V%C3%A5rprogrammet2015.pdf

Ekerö, Adelsö

Vår egen linnean Sture berättar om rara örter och blomster i denna avlägsna del av vår kommun, där världsarvet
Hovgården, nära Adelsö kyrka, bjuder på vackra betade marker med utsikt mot Björkö. Tid: 9:30-15:00 Samling:
Sjöängens färjeläge 9.30. Samåkning från kommunhuset Tappström 8.45. Tag gärna med flora, lupp och glöm inte en
smaklig matsäck. Välkomna! Arrangör: Mälaröarnas Naturskyddsföreningwww.malaroarna.naturskyddsforeningen.se/
Ledare: Sture Nordmark (08-560 42815), som också är medlem i Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Eskilstuna, Skjulsta

Växtvandring runt Skjulsta med dess mångfald av växter. Ta med fika! Samling: 10.00 vid Skjulsta Raststuga. Mona
Sonesson 070-375 72 37, 016-149957 Arrangör: Naturskyddsföreningen i Eskilstuna.
www.studieframjandet.se/Kurs/eskilstuna/De-vilda-blommornas-dag/345348/

Haninge, Sandemar

Vandring genom blommande lundar och strandängar i Sandemars naturreservat. Om
Sandemar:www.utinaturen.nu/naturomraden/kommuner/haninge/sandemar Samling 10.15 på naturreservatets parkering.
Buss 839 går från Handenterminalen kl 9.43, busshållplatsen heter Svärdsnäsviken. Ledare: Magdalena Agestam
(Botaniska Sällskapet) och Anna Petri (naturguidegesäll). Arrangörer: Haninge kommun, Storstockholms naturguider
(Naturskyddsföreningen i Stockholms län) och Botaniska Sällskapet i Stockholm. Mer information i Naturguidernas
programblad:www.utinaturen.nu/images/Programblad/pr2015-3maj-juni.pdf

Järfälla, Görvälns slott

Botanisk vandring i området kring Görvälns slott med Naturskyddsföreningen i Järfälla. Samling: Parkeringen vid
Görvälns slott 10.00. Ansvarig: Eva Grönlund (070 2983644), som också är medlem i Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Ta med flora och lupp om du har, och glöm inte en god matsäck. Om Görväln: http://www.jarfalla.se/bygga-bo-miljo/parker-och-natur/naturomraden-och-naturreservat/gorvalns-naturreservat.html

Katrineholm

Samling 09.30 vid Röda ladan (Drottninggatan 20). Lokal arrangör: Naturskyddsföreningen i Katrineholm (program 2015
(!):http://katrineholm.naturskyddsforeningen.se/program-varen-2014/) Ansvarig: Bo Karlsson (0150-39197, mobil 070
4478153), som också är medlem i Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Norrtälje, Rådmansö

Blomstervandring i Rådmansö socken. Samling: 11.00 Riddersholms småbåtshamn Ta med fika! Vandringen varar c:a
1,5-2 timmar. Lennart Albinsson, mångårig medlem i Botaniska Sällskapet i Stockholm, visar och berättar. Telefon till
ansvarig ledare 0176-41305

Nyköping, Lindbacke

Alla är varmt välkomna till vandringen på Lindbacke. Samling kl 10.00 vid naturreservatets informationsskylt omedelbart
väster om Oxelösundsvägen. Arrangör: Naturskyddsföreningen Södra
Sörmlandhttp://sodrasormland.naturskyddsforeningen.se/,https://www.facebook.com/groups/267930223254846/ Om
reservatet:http://www.nykopingsguiden.se/se--gora/besoksmal-a-o/svanviken-lindbacke-naturreservat/
Karta:http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddadnatur/naturreservat/nykoping/svanviken-lindbacke/svanviken_lindbacke2.pdf

Nynäshamn, Fjärilarnas Fjärilsstigen Stora Vika med Tore Söderqvist (0762475796), ordförande i Nynäshamns Naturskyddsförening & medlem i
helg i Stora Vika
Botaniska Sällskapet i Stockholm. - - - Samling 11.15 vid Fjärilsstigens start (flaggstängerna vid vägen till gamla
cementfabriken). Buss 848 avgår 10.48 från Nynäshamns station, stig av vid hållplatsen Stora Vika. Sluttiden för
guidningen beror på väder och vind, men den brukar ta slut mellan klockan 14.00 och 15.00. Medtag matsäck! - - - Tore
Söderqvist berättar tillsammans med Göran Palmqvist (fjärilsexpert) och Maria Landin (kommunantikvarie) om traktens
rika fjärilsfauna och flora samt forntida och nutida historia. http://svenskbotanik.se/vandringar-2015/vandringar-isodermanland/entry/827/
Sigtuna, Västerängsudd Samling: Märsta station 10.30. Vi åker tillsammans från stationen. Ring gärna om du vill ha skjuts! Lokal arrangör:
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. Ledare: Kerstin Frostberg (070-515 66 06), som också är medlem i Botaniska
Sällskapet i Stockholm.
Stockholm, Flaten

Stockholms stad har olika aktiviteter kl 11-15 i det fina friluftsområdet och naturreservatet runt sjön Flaten.
Storstockholms naturguider gör två kortare blomstervandringar och naturbingo för barn, start c:a 11.30 och 13.00. Res
kollektivt till Flaten: ta buss 811 eller 816 till hållplats Flatenbadet (t.ex. från T-bana Skarpnäck eller Gullmarsplan). Mer
info i naturguidernas programblad:www.utinaturen.nu/images/Programblad/pr2015-3maj-juni.pdf

Stockholm, Gärdet

Gärdet - vilda blommor för nybörjare med Kristoffer Hahn från Botaniska Sällskapet i Stockholm (tel 0762-15 75 00).
Samling 14.00 vid busshållplatsen Filmhuset på Lindarängsvägen , riktning österut (alltså, på Hakbergssidan). Cirka 2,5
km vandring i mest lätt terräng, c:a 2 timmar. I de centrala delarna av Gärdet finns ett urval av våra vanligaste blommor;
under den här turen bekantar vi oss närmare med dem. http://svenskbotanik.se/vandringar-2015/vandringar-iuppland/entry/794/

Stockholm,
Hammarbyskogen

Blomstervandring i hotade Hammarbyskogen med natur- och kulturkunnige Henry Gudmundson från Botaniska
Sällskapet i Stockholm. Medtag gärna fika! Samling utanför T-station Hammarbyhöjden (T-bana linje 17) utgång
Ulricehamnsvägen. Tid: 14.00. Mer information: Marie Selander (0708-767583) Lokal arrangör: Rädda Hammarbyskogen
(gruppen finns på Facebook)

Trosa, Långmaren

Floravandringar kring Långmaren med den kände sörmlandsbotanikern Hans Rydberg som ciceron. Turerna börjar vid
11.30 samt 13.00 och pågår cirka 1 timme. Långmaren öppnar för säsongen 14 juni - öppet 1115.http://trosa.com/evenemang/sasongspremiar-pa-langmaren/
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Upplands-Bro, Lilla
Området är kuperat och delvis brant och därför inte så barnvänligt. Grova skor/kängor rekommenderas! Ta med matsäck
Ullfjärden (föranmälan) och gärna flora och lupp. OBS anmälan krävs för att vi ska kunna planera gemensam transport. Samling kl. 10 på
parkeringen vid Bro C (delen närmast Enköpingsvägen). Arrangerande förening: Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
Ledare: Linda Irebrand (070-331 66 16) och Michael Åkerberg (073-067 31 28), som också är medlemmar i Botaniska
Sällskapet i Stockholm. www.svenskbotanik.se/vandringar-2015/vandringar-i-uppland/entry/831/
Upplands Väsby, i
tätorten

Tätortsbotanik med Väsby Naturskyddsförening. Samling: Upplands Väsby station (vid bron över Väsbyån) kl. 13.00; c:a
två timmars promenad. Ingen föranmälan behövs, vandringen är helt kostnadsfri. I år kommer vi att titta närmare på den
flora som vi dagligen hastar förbi i tätorten men som vi kanske inte alltid uppmärksammar. Under promenaden kommer vi
att leta dels efter ”opportunistiska arter”, som under kort tid gynnas av att marken skadas, dels sådana som tål slitage. Vi
kan även finna växter som ”rymt” från trädgårdar eller sådana som på annat sätt invandrat i sen tid till vårt land och som
kan bli en del av vår framtida flora. Vandringen är främst tänkt för allmänt växtintresserade utan större förkunskaper. Vi
hoppas att även barn kommer att delta. Arrangör: Väsby naturskyddsförening. Ansvarig: Niklas Johansson (0725002275), som även är med i Botaniska Sällskapet i Stockholm. www.svenskbotanik.se/vandringar-2015/vandringar-iuppland/entry/785/

Vallentuna, Vadadalen
(föranmälan)

Vi studerar den rika floran i betesmarkerna vid Vada sjökullar och Stora Benhamra. Blomstervandringen pågår kl. 9 till 12.
OBS obligatorisk föranmälan senast onsdag 10/6 till exkursionsledaren! Samling: Parkeringen vid Vada Kyrka Arrangör:
Vallentuna Naturskyddsförening. Ledare: Bo Eknert (bo.eknert@natgeo.su.se, tel. 0737-66 93 08), som också är med i
Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Österåker, Åkersberga

En vandring för att se på vanliga växter som finns nära tätorten - från Ekbacken till Röllingby backar i Åkersberga. Tid för
fikarast. Samling kl. 11 vid Ekbackens parkering (Hembygdsparken). Arrangerande föreningar: Naturskyddsföreningen i
Österåker, Åkersberga Trädgårdssällskap (www.abts.se) och Vuxenskolan. Ledare: Åke Strid (08 - 540 229 33), som
även är med i Botaniska Sällskapet i Stockholm. www.svenskbotanik.se/vandringar-2015/vandringar-i-uppland/entry/829/

