
FÖR ALLA EVENT GÄLLER:
Om inget annat anges så är deltagande gratis  
och alla är välkomna. Ta gärna med dig fika till 
exkursionerna.
Kom ihåg att anmäla dig!

13 augusti: Fältgentiana i Uppland
Tid och plats: Tid och plats meddelas senare, 
anmäl intresse för att inte missa!

Vi besöker fina växtmiljöer där man bland annat 
kan hitta den rödlistade och floraväktade fältgen-
tianan. En rundtur till flera lokaler, vi samåker 
om möjligt. 
Anmälan och kontakt: Senast 11 augusti till Jan 
Andersson, jan@botaniskasallskapet.se, tel./sms 
070-674 68 39

20 augusti: Exkursion med tema  
vattenväxter
Tid och plats: Tid och plats meddelas senare, 
anmäl intresse för att inte missa!

Sensommaren passar utmärkt för att titta på en 
grupp växter som inte får mycket uppmärksam-
het; vattenväxterna. Följ med på en exkursion för 
att lära dig mer. 
Intresseanmälan: Rolf Wahlström, rolfw44@
yahoo.se

Problem med anmälan? Kontakta oss via hemsidan:

WWW. BOTANISKASALLSKAPET .SE

12 juli: Exkursion till Utö
Tid och plats: 11:20, Gruvbryggan (Utö). Båt 
från Årsta brygga kl 10:25. Åter Årsta brygga 
kl 17:30. Buss 846 från Västerhaninge station 
ansluter till båtarna.

Årets andra tur till skärgårdsön. Nu kan man 
hitta flera spännande växter som inte blom-
made när vi var där i början på juni. 
Anmälan och kontakt: Senast 10 juli till  
Anders Erixon, anders@botaniskasallskapet.se, 
tel. 0730-25 09 55.

Program
Sensommar och höst, 2022

Kom ihåg att anmäla er! Kontakt finns under respektive programpunkt.

OM BSIS
BSIS, Botaniska Sällskapet i Stockholm, 
är en botanisk förening med verksamhet i 
Stockholm och Sörmland. Vi anordnar  
aktiviteter, ger ut tidsskriften Daphne, 
håller kurser, har exkursioner, ordnar säll-
skapsträffar, m.m.

Medlemskap: 200 kr/år, 50 kr för familje- 
medlemmar (ingen egen Daphne). 
Betalas till plusgiro 19 60 94-7 “Botaniska 
Sällskapet”. Ange namn och adress på in-
betalningen! Skicka även in dina person- 
uppgifter (adress, mailadress) till oss via 
mail eller hemsidan.

Kontakt: info@botaniskasallskapet.se



WWW. BOTANISKASALLSKAPET .SE

FACEBOOK: BOTANISKA SÄLLSKAPET I STOCKHOLM

FLORAVÄKTERIET PÅGÅR ÅRET OM
Vi bevakar hotade växter och växtmiljöer.
Nya floraväktare är alltid välkomna! 
BSIS ansvarar för AB+D län.

Se under övrigt på www.floravakt-abd.se

Kontakt i styrelsen: Jan Andersson, jan@ 
botaniskasallskapet.se, tel./sms 070-674 68 39.

4 september: Bokbord på Bergian- 
ska trädgårdens höstfest
Tid och plats: Öppet 11:00–15:00, drop-in. 
Bergianska Trädgården

Botaniska Sällskapet medverkar på Bergianska 
trädgårdens vänners årliga höstfest med bl.a. 
ett bokbord med botanisk litteratur. 
Kontakt: Yolanda Karlsson, tel. 072-026 59 41, 
yolanda@botaniskasallskapet.se

10 september: Exkursion Liljehol-
men/Trekanten
Tid och plats: Samling vid tvärbanan utanför 
T-Liljeholman 11:00. Slut ca 16:00.

Vi utforskar floran i och vid sjön Trekanten plus 
spännande ruderatväxter i områdena runtom. 
Anmälan och kontakt: Senast 8 september till 
Anders Erixon, anders@botaniskasallskapet.se, 
tel. 0730-25 09 55

17 september: Ruderatexkursion
Tid och plats: Samling vid Pressbyrån, T-bana 
Thorildsplan, kl. 11:00. Slut ca 16:00.

En höstexkursion med fokus på ruderatväxter. 
Anmälan och kontakt: Senast 15 september till 
Anders Erixon, anders@botaniskasallskapet.se, 
tel. 0730-25 09 55

8 oktober: Mossexkursion i Haga-
parken
Tid och plats: Tid och plats meddelas senare, 
anmäl intresse för att inte missa!

BSIS egna Måns Persson leder en exkursion 
med tema mossor. 
Anmälan och kontakt: Senast 5 oktober till 
Anders Erixon, anders@botaniskasallskapet.se, 
tel. 0730-25 09 55

16 oktober: Mossornas dag i Tyresta 
nationalpark
Tid och plats: Öppet 10:00–15:00, drop-in. 
Naturum, Tyresta. 
Buss 834 från Haninge centrum till Tyresta By.

Välkommen till firandet av mossornas dag med 
miniexkursioner och mossutställning.
Vill du vara med och bidra? Kontakta Anders! 
Kontakt: Anders Erixon, tel. 0730-25 09 55,
anders@botaniskasallskapet.se

Kom ihåg att anmäla er! Info finns under respektive programpunkt.

MER ATT SE FRAM EMOT
Det finns planer för ännu fler programpunkter. 
Håll utkik på hemsidan och Facebook efter:

Sällskapsträffar anordnas med jämna mellan- 
   rum, där alla medlemmar i BSIS kan umgås,  
   fika, lära känna nya vänner och prata växter.

September: Lav-exkursion med uppföljning  
   i labb med mikroskop. Anmäl intresse till 
   lennartiselius@hotmail.com

Oktober/november: Vitmosse-exkursion.  
   Intresseanmälan: sara@botaniskasallskapet.se

 VI SES!


