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Sistaminuten-tips SoSu lördag - och så Gamla Stan & lavar i Hellas
Magdalena Agestam (för BSIS) <bsis.ordf@gmail.com>
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NYTT: inventeringsdag på lördag 17/8!!
ÄNDRING: inställt bokbord 18/8.
EFTERLYSNING: fler till bokbord 1/9!
Lördag 17 augusti är det SoSu-inventering, torsdag 22 augusti är det favorit i repris: nybörjartur i Gamla Stan
med Kristoffer Hahn, och lördag 24 augusti är det heldag i Hellas!
- Vi vill gärna bli fler vid vårt bord i Bergianska vid höstfesten söndag 1 september.
Sällskapet deltar INTE i Bokbord Stockholm i år, det står alltså fel om 18/8 i programbladet.
- Av okänd orsak får några ibland våra mail i helt oläsligt skick - vi har inte lyckats lösa mysteriet, men våra utskick
finns numera också som pdf online (adress se bifogad bild).

Lördag 17 augusti: SoSu!
Återbesök i Tivoliparken m.m. Planen är att efter växtletandet avsluta med samtal om vad vi ska göra av
inventeringsuppgifterna - alla är välkomna att delta även i detta - är vädret trist avslutar vi under tak,
eventuellt på kafé.
Start: T Bergshamra (södra utgången) 10.00.
Kontakt: Lars Ekqvist (sosu@bsis.org, 070-220 61 37)
Ingen avgift. Anmälan behövs inte.

Torsdag 22 augusti: Gamla stan
(NYBÖRJARKVÄLL I STAN!)
Vad gror i gränderna i år?
Start: Mälartorget 18.00 (T Gamla stan). C:a 2 tim.
Ledare: Kristoffer Hahn (0762-15 75 00, ny@bsis.org).
Ingen avgift. Anmälan behövs inte.

Lördag 24 augusti: Hellas!
(Långlördag med biologer - för alla!)
En modern tradition, "sommarens höjdpunkt" för många, är denna dag nära Hellasgården i
Nackareservatet, då botanister och entomologer går runt och har trevligt och visar och berättar för
varandra och alla andra som vill hänga med.
Dagen börjar med en mer BOTANISK tur, kl. 10 från informationsskylten på Hellasgården. Bland
deltagarna finns Henry Gudmundson (har oftast något att berätta om det man ser, inte minst om
kulturhistorien), Måns Persson (med särskild blick för mossor) och Åsa Dalsätt (lavkunnig!). Årets tur
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har just lite extra lavfokus.
Kontakt: Lennart Iselius (lennart@bsis.org, 070-885 92 83).
- Turen anpassas så man hinner både få lunch och hänga med entomologernas tur som startar kl. 14 från
östra änden av P vid Hellas.
Text
För mer information om den se www.ento.se eller Facebookgruppen Entomologiska Föreningen i
Stockholm.

Söndag 1 september: Höstfest i Bergianska
Vi bar ett bord med information och kanske även bokförsäljning (beror på vädret och hur många vi blir som
kan hjälpas åt!). Hör väldigt gärna av dig om du vill vara med!
Kontakt: Yolanda Karlsson (yolanda@bsis.org, 0720-26 59 41).

Välkommen att hänga med oss!
*** *** ***

Text

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 ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-13) 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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