Upplands Botaniska Förening
Program vintern 2015/2016
Restaurering av Gredelby
hagar och Trunsta träsk
Ulf Swenson
Tisdag 24 november
Ulf Swenson delar med sig av sina
erfarenheter kring det stora
restaureringsarbete han och
Trunstagruppen har genomfört av
Gredelby hagar och Trunsta träsk i
Knivsta. Hela området utgör
tätortsnära natur som tack vare
Trunstgrupppens gedigna arbete idag
erbjuder natursköna miljöer med hög
biologisk mångfald. Ulf Swenson fick
tillsammans med Trunstagruppen
Artdatabankens naturvårdspris tidigare
i år.
Fika finns till försäljning under kvällen
(medtag kontanter).
Biotopia, kl 18.00

Julfest med guidning i
Tropiska växthuset
Onsdag 9 december
Upplands Botaniska Förening bjuder in
till föreningens årliga julfest. Vi inleder
kvällen med en guidning i Tropiska
växthuset av Jesper Kårehed. Tema för
guidningen är traditionella frukter och
kryddor i juletider. Efter guidningen
följer julbuffé och glatt umgänge.

Avgift 200 kr, föranmälan till Anneli
Sandström (tel. nr. 070-6217004)
senast 4 december. Försäljning av dryck
till självkostnadspriser. Ange vid
anmälan gärna om
vegetariskt/veganskt alternativ önskas.
Tropiska växthuset, Botaniska trädgården i
Uppsala kl 18 – 20.30.

ÅRSMÖTE
och föredrag:

Magnus Martinsson kommer dela med
sig av Gotlands otroliga natur och
berätta mer om flera av Gotlands
ansvarsnaturtyper. Flera av dessa kan vi
känna igen från våra uppländska
marker. Magnus är naturfotograf och
beskriver sig själv som biologisk
allätare. Han har jobbat med
naturvårdsfrågor på Gotland i över 25
år. Färgrika historier och sköna
naturbilder lovas!
Fika finns till försäljning under kvällen
(medtag kontanter).

Gotländska rikkärr,
kalkbarrskogar och alvar
– flora värd att bevara
Magnus Martinsson
Onsdag 17 februari
Styrelsen bjuder in föreningens
medlemmar till årsmöte. Verksamhetsberättelse för 2015 och val av styrelse
är exempel på viktiga punkter där
medlemmarnas röster behövs för att
förbättra verksamheten.
Biotopia kl 18.00.

Årsmötet följs av ett föredrag kl 19.00:

Ett nytt program för
våren 2016 tar därefter
vid.
Programmet kommer att
skickas ut till medlemmar
och läggas upp på hemsidan.

Gotländska rikkärr, kalkbarrskogar och
alvar – flora värd att bevara
Gotland utgör ett spännande landskap
med en stor variation i naturmiljöer.
Gotland har ett utpekat nationellt
ansvar för att många värdefulla
naturtyper bevaras. Bland dessa ingår
rikkärr, kalkbarrskogar, alvar,
sandmiljöer m.fl. .

Bli medlem! Medlemsavgiften är 120 kronor och betalas in på pg 327956-9. Du får information om alla föreningens
aktiviteter samt tidskriften Daphne två gånger per år. Glöm inte att skriva namn, adress och mejladress när du betalar.
För ytterligare info om inget annat angetts: Anneli Sandström, tel.nr. 070-6217004, eller Anders Jacobson, tel.nr. 018672479 eller mejla upplands.botaniska.forening@gmail.com
Se också vår hemsida: www.upplandsbotaniska.se

Alla är varmt välkomna!

