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Lördag Täby, nästa lördag Ryssbergen, sedan lavar och träd!
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Hej nya och gamla medlemmar och andra intresserade!
Hösten har börjat bra:
Bergianskas höstfest 1/9 var gassig och blåsig, med trevliga samtal vid vårt informationsbord och
femtio deltagare på Kristoffer Hahns ogrästurer.
- Kvällsturen till Vinterviken 3/9 bjöd som utlovat på Nobel-historia och många biologiska fynd,
även oväntade. Bilder på Facebook: https://www.facebook.com/groups/166557330073344/pe
rmalink/2524580350937685/
- Idag puffar vi för lördagens exkursion (14/9), och tipsar om egna och andras arrangemang de
närmaste veckorna.

@ SNART:
Lördag 14/9 TÄBY PRÄSTGÅRD - kultur och flora (se nedan)

@ NYTT:
Lördag 21/9 BIOBLITZ RYSSBERGEN (Nacka - se nedan)
Lör-sön 28-29/9 SVAMPUTSTÄLLNING (Ekerö - se www.ssv1879.se/aktuellt)
Lördag 5/10 TRÄD i Nobelparken (Stockholm - se nedan)

@ Påminnelser:
Torsdag 26/9 LAVFÖREDRAG - höstens "lav story" börjar med ett nybörjarvänligt föredrag som
är öppet för alla.
Föredraget är samtidigt starten på LAVKURSEN - vill du vara med på den behöver du vara
medlem. Mer information: maila lavar@bsis.org eller prata med Lennart Iselius (tel. 070-885 92
83).
- I vårt programblad för september/oktober står också om MOSSORNAS DAG i Tyresta (13/10) och
exkursionen till GULLRINGSKÄRRET (19/10). Fortsättning följer.

På lördag 14/9: Täby Prästgård
Välkommen på "kulturmiljövandring" i Prästgårdsmarkerna! Temat är äldre tiders markanvändning
och hur den format landskapet och dagens flora. Våra ciceroner: kulturgeografen Johan Berg och
naturgeografen Bosse Eknert. - Medtag fika/matsäck!
Start 10.00 vid stationen Täby kyrkby på Roslagsbanan. Vill du ansluta senare kan du gärna
anmäla dig.
Kontakt och anmälan: Yolanda Karlsson (yolanda@bsis.org, 072-026 59 41).
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Lördag 21/9: BioBlitz i Ryssbergen!
Ryssbergen i Nacka är ett värdefullt skogsområde som hotas av en omstridd exploateringsprocess.
"Rädda Ryssbergen" ordnar bioblitz ("blixtinventering") - programblad här. Det finns ett evenemang
"Bioblitz I Ryssbergen" på Facebook. - Botaniska Sällskapets Måns Persson ansvarar för
mossinventeringspasset: "Vi kommer att leta efter bland annat flagellkvastmossa och
vedtrappmossa. Deltagarna kommer också att få se den nordliga och i år återupptäckta
rostlummermossan."

Lördag 5/10: Träd i Nobelparken
NYBÖRJARPROMENAD!
Kristoffer Hahn lär dig känna igen och namnge några av våra vanliga träd, med hjälp av både blad och knoppar.
- Alla är välkomna, inga förkunskaper behövs och man måste inte vara medlem, ingen avgift, anmälan behövs
inte.
-- Tid: 11.00–c:a 13.
-- Samling: SL-hållplatsen Berwaldhallen
(mittemot konsertlokalen; obs flera hållplatser med samma namn, välj den där buss 69 stannar på sin väg mot
Blockhusudden/Kaknästornet på Djurgården).
-- Kontaktuppgifter Kristoffer: 0762-15 75 00 eller ny@bsis.org.

~ ~ ~Njut av hösten! ~ ~ ~
*** *** ***
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" ~
Våra 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 ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-15) 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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