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Sommarvärme plötsligt, lägligt för lediga - ett skimmer av grönt skymmer sikten
genom trädkronorna - ska vi tro att det slutat snöa för i vår?
April motsvarar sitt rykte - skönt att något är sig likt!
I DETTA UTSKICK:
"VÅREXTRABLAD" (aktiviteter i april/maj och aktuella kontaktuppgifter) finns nu på https://www.bsis.org/PROGRAM/
Missa inte föredraget 23 april om Artrika kraftledningsgator!
Floraväkteri 28 april och 11-12+15 maj
Vårkollen 30/4-1/5 ...och traditionell Täby-tur 1 maj
SoSu: Vårblommig dubbelutflykt 4 maj
Kursplaner
22 maj
De vilda blommornas dag 16 juni
Mysko mail och så ett par påminnelser
--------------------------"VÅREXTRABLAD" - med aktuella kontaktuppgifter och aktiviteter i april och maj,
och förhandstips om datum i sommar som är klara.
Det finns nu online på https://www.bsis.org/PROGRAM/ - sprid gärna länken. Vi
kommer att dela ut extrabladet under vårens olika arrangemang. Hör av dig om du
vill ha en bunt att sprida eller sätta upp - eller skriv ut från pdf-fil online.
--------------------------Tisdag 23 april: Artrika KRAFTLEDNINGSGATOR!
Frågeställning: ”Kan en mer frekvent skötsel ge höga naturvärden i en till synes
trivial kraftledningsgata?”
Projektet 'Artrika kraftledningsgator' började 2015 som ett pilotprojekt i Täby
kommun, men har nu permanentats. Målet är att skapa ett betesmarksliknande
landskap med höga naturvärden i kraftledningsgator genom att ändra skötseln.
Kommunen har nu avtal med Vattenfall AB och ansvarar för skötseln. Jägmästare
Cecilia Lundin och ekolog Yolanda Karlsson från Täby kommun berättar.
Plats och tid: BIG (institutionen för biologisk grundutbildning) på Stockholms
universitet. T Universitetet; Svante Arrhenius väg 20 C; se www.bsis.org/lokaler.
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Föredragssalen är E306 precis innanför entrén. Fikat innan från kl. 18 en trappa
upp. 18.45 är det föreningsinformation, och själva föredraget börjar 19.00.
Kontakt: Bo Eknert (0737-669308) eller Jan Andersson (070-674 68 39) anteckna gärna telefonnumren, ifall du blir försenad (ytterdörren låses på kvällen),
eller inte hittar fram.
--------------------------FLORAVÄKTERIET är aktivt i båda våra län. Nya floraväktare är välkomna - det
krävs inga specialkunskaper för att börja! Samordnare i Stockholms län är Jan
Andersson (070-674 68 39, jan@bsis.org), i Sörmlands län Eva Grusell (070-54 5
31, eva.grusell@icloud.com) och Bo Karlsson (0150-39197, 070-47 81 53).
Söndag 28 april har floraväktarna i Sörmlands län utflykt till Kjulaåsen för att
kolla mosippor och förhoppningsvis även några lokaler med backsippa och ryl.
Samling kl 10.00 i Kjula; för närmare info kontakta Eva eller Bo!
Lördag-söndag 11-12 maj är det floraväktarresa i Stockholms län, följt av
uppföljning/kurs om inrapportering i Artportalen mm en vardagkväll (prel 15 maj).
Mer info från Jan.
--------------------------30 april + 1 maj: Vårkollen (se www.vårkollen.se) - var med och rapportera in
vårtecken! Hjälp till att sprida Vårkollen till fler - det är också ett sätt att berätta om
oss amatörbotanister, det är inte alla som hittat oss... På online-rapportsidan
vårkollen.se finns länkar så man kan skriva ut foldrar (rapportblanketter med
bilder). Har du lust att visa vårtecken för lokala journalister? Tipsa
presskontakterna Yolanda Karlsson (yolanda@bsis.org, 0720-26 59 41) och

Magdalena Agestam (magdalena.agestam@svenskbotanik.se, 08-6491569)!
Onsdag 1 maj: Möt våren i Täby! Yolanda Karlsson leder även i år en vandring
från Täby Kyrkby till Täby prästgårds naturreservat (c:a 3 timmar inkl. fikapaus).
Hur långt har våren kommit i år? Inrapportering till Vårkollen. Förhoppningsvis
blommar de rosa backsipporna fint, och annat smått och gott i naturreservatet.
Yolanda kan berätta om områdets historia och pågående restaurering. Anmälan
behövs inte, men ring Yolanda (0720-26 59 41) om du blir sen eller vill ansluta
någon annanstans än vid starten 10:12 vid Täby Kyrkby station på Roslagsbanan!
--------------------------Lördag 4 maj: Vårflora Ulriksdal och Sundbyberg - utflykt med inventering i
Ulriksdalsparken och kring Sundbybergs kyrka. Nybörjare välkomna - föranmälan
krävs p.g.a. samåkning mellan utflyktsmålen! Se vidare i programbladet.
--------------------------Kursplaner
1) Gunnar Björndahls studiecirklar för nybörjare och "fortsättare" har exkursioner,
där det eventuellt kan finnas utrymme för fler att följa med:
Judarskogen nybörjare lör 27/4, fortsättare sön 5/5 - Rågsveds friområde lör 18/5,
fortsättare sön 19/5. Kontakta Gunnar via kurs@bsis.org eller 070-230 54 82 för
närmare besked om du är intresserad!
2) Det finns lösa planer på en stråväxtkurs i sommar, eventuellt med start 23 maj är du intresserad? Det är Gunnar man bör kontakta även om detta.
3) Nu börjar vi också planera för hösten. Är det något du längtar efter att lära dig?
2019-7 s.2(4)

Eller hjälpa andra lära sig?
--------------------------Onsdag 22 maj: Den biologiska mångfaldens dag (se www.biomfdag.se). Sällskapet medverkar i Stockholm, i Nackareservatet, nära entrén vid
Markuskyrkan (T Björkhagen) - vi har lovat vara med hela dagen, och ju fler vi blir
desto roligare - kontakta Anders Erixon (anders@bsis.org, 0730-25 09 55) om
du kan bidra på något sätt! Eller om du har idéer eller kontakter inför kommande år
- detta är ju en FN-dag, som upprepas samma datum varje år. Tipsa gärna allmänt
naturintresserade bekanta som kanske inte känner till den än!
--------------------------16 juni: De vilda blommornas dag!
Den nordiska allmänheten bjuds på gratis naturupplevelser varje år en söndag i
juni, vanligtvis söndagen före midsommar. Tipsa gärna vänner och bekanta!
Detta är ett samarbete mellan de nordiska botaniska riksföreningarna (svensk
huvudarrangör: Svenska Botaniska Föreningen, SBF).
Alla vandringar i Sverige samlas på SBF:s sida www.dvbd.se.
Sällskapet har en egen informationssida: www.bsis.org/DVBD och prickar in alla
vandringar i Stockholms och Sörmlands län som vi vet om på en karta
på tinyurl.com/dvbd-ABD.
Vet du någon vandring som inte står med på SBF:s sida eller på vår karta? Tipsa
gärna arrangören om att anmäla till SBF - här finns info för
ledare: http://dvbd.se/for-ledare
--------------------------Mysko mail
Flera har frågat sedan de fått mail från One.com om vidarebefordringar, mail som
ser lite skumma ut. De är dock helt legitima.
Mailservern hos Sällskapets webbhotell One.com har lagt till en ny funktion för
att inte medverka till att sprida oönskad mail.
När en vidarebefordring läggs till eller ändras måste mottagaradressen verifieras adressaten måste bekräfta att det är OK att våra mail går dit.
Klicka på verifieringslänken i mailet från One.com, så godkänner du att stå i
vår sändlista. Har du fått en länk men raderat mailet? Säg till så får du en ny.
(Funktionen i servern är tyvärr inte så smart - den känner t.ex. inte av om en
adress redan är godkänd.)
Vi ber om ursäkt för krånglet!
--------------------------Påminnelser
1) Om någon undrar hur man blir medlem (t.ex. ni som går kurs men inte är
medlemmar än): se https://www.bsis.org/Medlem.htm.
2) Läser du online nu, men vill ha utskick i fortsättningen?
Meddela medlemsinfo@bsis.org. Har du redan anmält dig men inte hört något från
oss? Förlåt. Det är OK att tjata...
3) Ser utskickat konstigt ut kan du läsa det online istället, i pdf-format, i vårt
utskicksarkiv ("UTSKICK" i menyn på www.bsis.org, jfr bifogad bild!). Skicka gärna
feedback om problemet.
4) BSIS kollar möjligheterna att arrangera SBF:s "Botanikdagarna" (tidigast 2021).
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Vill du veta mer, tipsa om logi/lokaler/ledare etc, vara med och jobba med
detta? Kontakt: bd@bsis.org.
En skön helg önskar Botaniska Sällskapet i Stockholm!
*** *** ***
Här finns vi:
www.bsis.org ~ info@bsis.org
På Twitter: @BSIABD
Vårt programblad: www.bsis.org/PROGRAM
~ Vängrupp på Facebook: "Botaniska Sällskapet i Stockholm" ~
~ Adressändringar m.m. helst till medlemsinfo@bsis.org ~
~ ~ Fakturor helst till kassa@bsis.org ~ ~
~ Plusgirokonto: 19 60 94-7 ~
"""""""""""""""""""""""""
(2019-7) 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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