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September: Vinterviken, markhistoria i Täby, och så lavdags!
Magdalena Agestam (för BSIS) <bsis.ordf@gmail.com>
Utkast till: info@bsis.org
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~ NU: HÖSTFEST I BERGIANSKA (1/9) och VINTERVIKEN (3/9)
~ SNART: MARKHISTORIA TÄBY PRÄSTGÅRD (14/9) och LAVAR för
NYBÖRJARE! (start 26/9)
Mer om dem nedan.
Vårt programblad för september/oktober finns nu online för
läsning/nedladdning; där står också om MOSSORNAS DAG i Tyresta (13/10) och
GULLRINGSKÄRRET (19/10). Vi återkommer om resten av hösten.
- Det händer oftast mycket som inte står i programbladen, både projektaktiviteter
och spontana exkursioner - och oftast kan man haka på, om man tar kontakt och
frågar.
Så fortsätt hålla utkik efter tips via våra olika kanaler (mailutskick, Facebook,
webbsidor). Och kom gärna med förslag och önskemål!

Söndag 1/9: Höstfest i Bergianska
Som alltid första söndagen i september - och även i år har vi ett informationsbord,
och Kristoffer Hahn gör två ogräsvisningar. Tider etc se www.bergianska.se.
Kontakt: Yolanda Karlsson (yolanda@bsis.org, 0720-26 59 41).
- Första söndagen i september är också alltid SVAMPENS DAG, men i år slipper
svamp- och trädgårdsintresserade i Stockholmstrakten välja - Stockholms
Svampvänner har istället aktiviteter andra dagar (se www.ssv1879.se/aktuellt).

Tisdag 3/9: Vinterviken - KVÄLLSEXKURSION.
Kvällsvandring med Henry Gudmundson till Alfred Nobels Vinterviken – det blir
både botanik och industrihistoria.
Samling 17.30 T Liljeholmen, utanför utgången mot tvärbanan.
Kontakt: Lennart Iselius (lennart@bsis.org, 070-885 92 83).
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Lördag 14/9: Täby Prästgård
Kulturmiljövandring i Prästgårdsmarkerna med kulturgeografen Johan Berg och
naturgeografen Bosse Eknert. Temat är äldre tiders markanvändning och hur den
format landskapet och dagens flora. - Medtag fika/matsäck!
Start 10.00 vid stationen Täby kyrkby på Roslagsbanan. Vill du ansluta senare bör
du anmäla dig.
Kontakt och anmälan: Yolanda Karlsson (yolanda@bsis.org, 072-026 59 41).

Torsdag 26/9

startar höstens lavkurs, med ett föredrag som är öppet för alla.
Vill du även vara med på de följande lav-torsdagskvällarna behöver du däremot
vara medlem. Mer information: maila lavar@bsis.org eller prata med Lennart
Iselius (tel. 070-885 92 83).
Välkommen att hänga (och utvecklas) 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 ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-14) 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.
Våra utskick finns numera också som pdf online (adress se bifogad bild).
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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