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För varje exkursion blir det lite fler på vår sändlista - och nya medlemmar får vi också. Välkomna! Hoppas ni hittar
fler intressanta arrangemang. Här lite nytt och lite repetition om de närmaste veckorna.
Du som är på Facebook kanske sett att Lars Ekqvist hoppas på intresserade inventerar för en serie exkursioner på
gång i SoSu - den första ikväll, nästa på lördag 20/7.
Vi har ju exkursion de följande två lördagarna också: 27/7 till Lina naturreservat i Södertälje med Rolf Wahlström,
och 3/8 till Mörtö med Anders Erixon (föranmälan krävs till de två sistnämnda exkursionerna!).
Sen är det många som gör improviserade exkursioner! Henry Gudmundson hör till dem som är ute dagligen och
som kan tänka sig sällskap; maila henry@bsis.org eller ring 08-712 80 45. För den som använder Facebook
är gruppen "Botaniska sällskapet i Stockholm" ett bra ställe att anmäla intresse om man vill ha exkursionssällskap,
oavsett om man gillar mest att visa eller bli visad.

15 juli till 12 augusti: SoSu!
Fem måndagar framöver, 15 juli till 12 augusti, och på lördag 20 juli, är det "SoSu"-inventering.

-- Måndagarna 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8.
Tid 18.30, samlingspunkt Solna station södra uppgången.
Där finns en stor bussterminal som kan ta oss vidare.

-- Lördag 20/7
Tid 10.00, samlingsplats Överjärva, parkeringen norr om golfbanan.
"SoSu" är vårt projekt att inventera växter och utflyktsmål i Solna och Sundbyberg. Alla är varmt
välkomna, en gång eller flera - du som är helt växt-okunnig liksom du som är specialist på ett eller
annat!

Kontakt: Lars Ekqvist (sosu@bsis.org, 070-220 61 37)
- hör gärna av dig till honom om du vill veta målet för en viss kväll eller förestå ställen att besöka.

Lördag 27 juli: Lina naturreservat
– heldag i Södertälje med vattenväxter i fokus!

Natar, slingor, bläddror och igelknoppar i Lersjön, dammar och kärr; dessutom
markhistoria och odlingskultur. Vi ser förstås också på annat vi möter på vägen.
Samåkning från SL-hpl i Södertälje. Mer information efter anmälan (senast 24/7)
till Rolf Wahlström (0707-10 52 25, rolf@bsis.org).
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Lördag 3 augusti: Mörtö

– skärgårdsexkursion i fältväddens tid...
En del med skog och en del med odlingslandskap; Mörtö är berömt för sin fältvädd
i synnerhet, och för sin kalkflora i allmänhet... Vandring c:a 3–4 km i kuperad
terräng. Mer information efter anmälan (senast 30/7) till Anders Erixon (0730-25
09 55, anders@bsis.org).
Välkommen att hänga med oss!
*** *** ***
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 senaste programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-12) 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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