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Upplands botaniska förening (UBF) är öppen
för alla som är intresserade av botanik. Du är
varmt välkommen att delta i våra aktiviteter,
oavsett om du just lärt dig känna igen prästkrage
eller snart har kryssat alla växter i Sverige.
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Vår verksamhet består i huvudsak av exkursioner och föreläsningar inom botanik.
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Programmet och mer information hittar du i
sociala medier och på vår hemsida, där du
också kan läsa om hur du kan bli floraväktare
och bevaka och rapportera hotade växter i
landskapet.
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Som medlem i föreningen får du tidskriften
Daphne hemskickad två gånger per år. Daphne
ges ut i samarbete med Botaniska Sällskapet i
Stockholm och skildrar föreningarnas
verksamhet och floran i Södermanland och
Uppland.
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Styrelsen tar tacksamt emot förslag på
aktiviteter av alla de slag, oavsett årstid.
Har du något du vill att vi ska ordna, så hör av dig.
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För att bli medlem i Upplands Botaniska Förening betalar du in 120 kr på
plusgiro 327956-9. Ange vid inbetalningen namn, adress och mailadress.
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