Föreningen Blekinges Flora
PROGRAM VÅREN-SOMMAREN 2020

OBS! Föreningens program kommer även på hemsidan ´www.blekingesflora.se´.
Se denna för eventuella förändringar av programmet.

Årsmöte lördagen den 4 april

Kjell Antonsson visar bilder och berättar om inventeringen av Östergötlands kärlväxter. Samling
i Bräkne-Hoby Folkhögskola (OBS ändrad lokal!) kl. 13.00. Ingång på framsidan, stora trappan.
Vi inleder med årsmötesförhandlingar, därefter fika som föreningen bjuder på. Efter fikat följer
bildvisningen. Styrelsen möter upp kl. 11.30.

Mossexkursion till Väby vid Bräkneån lördagen den 9 maj

Vi följer upp förra årets mosskurs med en utflykt lämplig för både nybörjare och de som lärt
sig en del om mossor. Samling vid Bräkne-Hoby kyrka kl. 10.00.
Ledare: Olle Holst, tel. 070-521 27 07 och Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

Florainsats för majnycklar vid Kuggeboda lördagen den 16 maj
Vi bistår med liar men tag gärna med egen sekatör eller grensax.
Samling vid P-platsen bredvid macken i Listerby kl. 10.00.
Ansvarig: Lars Fröberg, tel. 076-848 99 45.

De vilda blommornas dag söndagen den 14 juni

Karlskrona kommun
Östra Möcklö. Samling på gårdsplanen vid Virvlabacken 11 på Östra Möcklö kl. 10.00
(sväng av mot Ö Möcklö och följ sedan vägen Virvlabacken rakt fram till dess slut).
Ledare: Åke Widgren, tel. 070-983 14 49.
Skärva naturreservat. Samling kl. 10.00 vid Ekobutiken.
Ledare: Lars Fröberg, tel. 076-848 99 45.
Ronneby kommun
Piskabacken. Samling vid Ronneby hunddagis, Sörbyv. 41 kl. 10.00.
Ledare: Isabel Vitaskär, tel. 0457-168 15 (till Naturum).
Karlshamns kommun
Knaggelid. Samling vid bron (parkeringar finns på båda sidor av ån) vid Åkeholm kl. 10.00
för vidare färd norrut eller samåkning från Teaterparken (vid f.d. BS-tryck), Karlshamn kl. 09.30.
Ledare: Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

Floraväktarexkursion till Gotland 3-5 juli
Alla floraväktare inbjudes till en botanisk resa till Gotland. Vi tar färjan från Oskarshamn på
fredag kväll, exkurerar på ön lördag och söndag, samt återvänder söndag eftermiddag.
Vi räknar med att bo på vandrarhem. Föreningen betalar resa och boende. Närmare info skickas
till de som anmäler sig. Anmälan senast 15 april till Lars Fröberg (larsfroberglund@gmail.com).

Bokauktion
Efter Arne Rybergs och Nadja Niordsons bortgångar donerades botanisk litteratur (samt ett
mikroskop) till föreningen, vilket vi planerar att hålla auktion på. Vi kommer att lägga ut en
förteckning på böcker samt hur man går tillväga vid budgivningen på hemsidan (närmare
besked om när det läggs ut kommer i tidskriften). För finare verk kommer vi att lägga ett
utropspris. Om du inte har tillgång till internet så meddela oss i styrelsen så ordnar vi ett
utdrag på listan.

Blekingebläddran
Bidrag till tidskriften kan skickas till redaktören (Lars Fröberg) senast första maj.
E-post: larsfroberglund@gmail.com. Tidskriften beräknas komma ut i juni.

Årsavgift
Medlemsavgiften på 100 kr (20 kr för familjemedlem) kan betalas in på föreningens
bankgiro: 5704-5205 eller swishas till 123-161 30-90. Ange att det gäller årsavgift för
föreningen Blekinge Flora.
Meddela ev. adressändring till kassören (thomas@vestman.eu).
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