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Rindi erhåller du antingen genom att bli medlem i Gotlands Botaniska Förening (att bli
medlem kostar 80 kr/år för den som bor i Sverige, 100 kr/år för den som bor i utlandet)
eller genom att prenumerera (samma pris som för medlemskap). Familjemedlem betalar
15 kr/år. Föreningens postgiro är 68 36 66-2. (OBS! Betalning med check accepteras ej!)
Adressen är: Gotlands Botaniska Förening, c/o Gun lngmansson,Bangårdsgatan 10,
621 45 Visby.

Gotlands Botaniska Förening
är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om
Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland all
mänheten sprida intresse för botanik och naturskydd.
Dessa mål söker föreningen förverkliga bl.a. genom att verka för utforskandet av
Gotlands flora, att biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av botaniskt
betydelsefulla naturskyddsfrågor, att utge tidskriften Rindi och även på annat sätt infor
mera om och propagera för sin verksamhet och sina åsikter samt genom att arrangera
exkursioner och sammankomster.
Styrelse
Ordf.
V. ordf.
Sekr.
Kassör
Övriga

Bengt Larsson,Lummelundsv,Pl. 4875,621 41 Visby
Jörgen Petersson,Humlegårdsvägen 18,621 46 Visby
Elsa Bohus Jensen,Irisdalsgatan 14,621 42 Visby
Gun Ingmansson,Bangårdsgatan 10,621 45 Visby
Stig Högström,Neptungatan 21,621 41 Visby
Bo Göran Johansson,Levide,Vall,621 93 Visby
Barbro Pettersson,Sigdes,Burs,620 13 Stånga
Karin Wågström,Furubjers, 620 33 Tingstäde

Omslagsbilden: Grusslok,Melica ciliata. Foto: Stellan Hedgren.
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0498-27 82 18
0498-21 45 59
0498-21 61 92
0498-27 13 43
0498-21 40 63
0498-26 62 04
0498-83 004
0498-27 42 66

Program för sommaren och hösten
1997
Sön.20 juli

Sön. 3 aug.
Sön. 31 aug

Sön.28 sept

Tor. 6 nov.

Vi besöker olika lokaler i Hellvi socken. Det blir en del intressanta och
ovanliga arter som druvgamander, grenbingel och backvial. Samling
vid Strandridaregården i Kyllaj kl. 10.00. Ledare blir Ingrid Engquist
och Bo Göran Johansson.
Vi vandrar längs sydsidan av Grötlingboudd på vackra strandängar.
Säkert hittar vi många fina arter. Samling vid Grötlingbo kyrka kl.
10.00. Ledare: Bengt Larsson.
Det är inte så ofta vi har en skogsexkursion sommartid, men nu ska det
bli av. Vad kan man finna i området vid Klints på File hajdar? Bo
Göran Johansson och Karin Wågström leder. Samling kl. 10.00 vid
Othem kyrka.
Dags för höstens besök i svampmarkerna! Som vanligt är det en chans
ning - vem vet om det blir en torr eller blöt sommar? - men vi hoppas
på många spännande arter. Samling vid Nyharnn, ca 2,5 km norr om
Lummelunds bruk, kl. 10.00. Ledare blir Elsa Bohus Jensen och Bengt
Larsson.
Medlemmarnas bildkväll. Traditionsenligt visas diabilder som tagits
sedan sist. Ta med några bilder på växter som du fotograferat eller från
någon resa du gjort! Vem vet - kanske blir det Gustaf Adolf-bakelser?
Samling kl. 19.00 i Naturmuseets bibliotek, ingång Hästgatan 1.

Öppet hus på Naturmuseet
Under sommaren 1997 - t. o.m. den 28 augusti - kommer vi som vanligt att ha
"Öppet hus" på Gotlands naturmuseum under varje torsdagskväll från kl. 19.00. Då
är Du välkommen dit om du vill prata växter eller om Du vill ha hjälp med artbe
stämningen av någon växt Du hittat.
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Försäljning
Många av Rindis fina omslagsbilder finns som kort. Korten är dubbla, tryckta på sty
vare papper och utmärkta som gratulationskort och dylikt. Vi säljer dem för 10 kr/st. I
bokhandeln kostar motsvarande kort nästan det dubbla.
Vi har kvar gamla årgångar av Rindi fr.o.m. 1983. Vid köp av enstaka häften kostar
dessa 25 kr/st. Temanumret om Gotska Sandöns flora (nr 2, 1989) kostar dock 65 kr
och temanumret om Stora Karlsös flora (nr 2-3, 1995) 85 kr. Vid köp av samtliga
Rindi-årgångar fr.o.m.1983 betalar man 550 kr. Porto läggs på priset.
Vi har också en föreningsdekal till försäljning. Den kostar 25 kr.
Beställ från Gun Ingmansson (adress och tel., se omslagets insida!).
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