Mailutskick 2019-16

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

Oktober med Botaniska Sällskapet - en virvel av nöjen!
Magdalena Agestam (för BSIS) <bsis.ordf@gmail.com>
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Oktober är här med kyla och blossande lönnar. Det ljusnar under trädkronorna. Mycket att välja på
just nu för den som vill hänga med oss - välkommen!
MISSA INTE: föredrag om INVASIVA VÄXTER torsdag 17/10!
Idag torsdag 10 oktober börjar LAVKURSEN - har du missat kan det finnas chans att haka på maila lavar@bsis.org eller ring Lennart Iselius (tel. 070-885 92 83).
Lördag 12 oktober FLORAVÄKTARNA i Stockholms län vårdar en gentiana-lokal i Norrtälje.
Kan fortfarande finnas chans att hänga med - kontakta Jan Andersson, 070-674 68 39, FVsamordnare i i Stockholms län och även FV-ansvarig i styrelsen fv@bsis.org. Webbsajt (båda
länen): www.floravakt-abd-se.

Söndag 13 oktober: Mossornas dag i Tyresta
Välkommen till Tyresta, där vi vi firar med Mossornas Vänner och Naturum Nationalparkernas hus vi bjuder på nybörjarturer och mossutställning!
Tid och plats: 11–16; alla uteaktiviteter startar vid Naturum (www.tyresta.se).
Det finns plats för fler som hjälper till - vi är många som kan lite lite, och ju fler av oss
som kommer och hjälper rena nybörjare till rätta (kanske visa hur man använder luppen)
desto mindre stressigt blir det för experterna!
Kontakt: Måns Persson (073-588 22 27). - Var inte blyg om du tycker det är roligt att vara med
och hjälpa till! Även nybörjare kan alltså göra nytta. Hör av dig till Måns eller mossor@bsis.org!

Torsdag 17 oktober: Invasiva växter (föredrag)
Mora Aronsson reder ut begreppen kring "främmande invasiva arter" - och andra växter som gärna
tar över när de får chansen. De här frågorna är komplexa och väcker ofta starka känslor och ibland
mycket förvirrade diskussioner - så det är bra att ha koll på vad som gäller och hur proffsen
använder begreppen!
Föredraget är öppet för alla. Tipsa gärna vidare!
Plats: BIG, E 306 (Svante Arrhenius väg 20C, se www.bsis.org/lokaler)
Tid: fika från 18 1 tr upp, samling 18.45 i E 306, där föredraget startar 19.00.
Kontakt: Lennart Iselius (lennart@bsis.org, 070-885 92 83).

Lördag 19 oktober: Gullringskärret (exkursion)
BEGRÄNSAT ANTAL, FÖRANMÄLAN senast 16 oktober
Mossor och svampar i Haninges “djungel” Gullringskärret, ett silkärr som tidigare var öppen
slåttermark. När det gäller mossor utlovas dunmossa, rutlungmossa och nordlig tuffmossa, förutom
en rad vanligare arter.
Vandring längs slingan i reservatet (knappt 2 km). Stövlar rekommenderas.
Samling 11.00 vid reservatets parkering på Gullringsvägen nära torpet Snörom. Transport från
Jordbro pendeltågsstation kan ordnas.
Kontakt och anmälan: Lennart Iselius (lennart@bsis.org, 070-885 92 83).
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~ ~ ~ Väl mött i höstrusket! ~ ~ ~
*** *** ***
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 ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-16) 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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