Botaniska Sällskapets ordförande <bsis.ordf@gmail.com>

Juliexkursioner! (2, 6, 11, 27, fler?)
Magdalena Agestam (för BSIS) <bsis.ordf@gmail.com>
Utkast till: info@bsis.org

1 juli 2019 19:29

Fort som en vind går de där allra ljusaste dygnen, allt snabbare för varje år - och det är alltid lite vemodigt när
sommarens klimax passerat - men än är kvällarna ljusa.
Sistaminutenpåminnelse nu om tre exkursioner:
- Barnsjön i Tyresö imorgon tisdag 2 juli (KVÄLLSPROMENAD)
- Norra Utö lördag 6 juli (anmälan senast 4 juli!)
- Kaknäs ångar NYBÖRJARKVÄLL torsdag 11 juli

• Tisdag 2 juli: Barnsjön i Tyresö – KVÄLLSTUR
Skogssjö med ovanliga kryptogamer och många andra växter. Ta med fika! Samling: 17.30
hpl Kanelgränd (buss 802 från Gullmarsplan).
Ledare: Henry Gudmundson henry@bsis.org, mobilkontakt Anders Erixon 0730-25 09 55
(anmälan behövs inte).
• Lördag 6 juli: Norra Utö – heldag i ytterskärgården i rödsysslans tid – anmälan senast 4 juli
Vandring 6–7 km, delvis kuperat. Kontakt och anmälan: Anders Erixon anders@bsis.org,
0730-25 09 55.
• Torsdag 11 juli: Kaknäs ängar – NYBÖRJARKVÄLL
Vandring bland högsommarblommor på Kaknäs ängar. Anmälan behövs inte.
Tid och plats: 19.00 till c:a 21, samling vid SL-busshållplats Kaknäs (OBS ej Kaknästornet!).
Ledare: Kristoffer Hahn, 0762-15 75 00 / ny@bsis.org.
Välkommen att hänga med Botaniska Sällskapet i Stockholm!

*** *** ***

Här finns vi:
www.bsis.org ~ info@bsis.org
På Twitter: @BSIABD
Facebook-sida: "Botaniska Sällskapet i Stockholm"
~ Vängrupp på Facebook: "Botaniska sällskapet i Stockholm" ~
Vårt programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-11) Du som får det här mailet finns antingen med på Botaniska Sällskapets sändlista (för att du är medlem,
eller för att du har deltagit i något av våra arrangemang och lämnat din mailadress för att få information), eller har
du anmält dig till något av våra kommande arrangemang, eller får du just det här mailet bara för att vi tror att du
kanske vill veta vad vi gör just nu och hjälpa oss tipsa fler.
Sändlistan har lösenordsskydd och hanteras endast internt. - Vill du slippa fler utskick är det förstås bara att säga
till. (Hjälper det inte första gången kan det bero på att du fanns flera gånger i sändlistan... då ber vi om ursäkt och
hoppas att du säger till igen.
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