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Rindi erhåller du antingen genom att bli medlem i Gotlands Botaniska Förening (att bli
medlem kostar fr.o.m 2007 150 kr/år för den som bor i Sverige,250 kr/år för den som
bor i utlandet och inte betalar genom svenskt postgiro) eller genom att prenumerera
(samma pris som för medlemskap). Familjemedlem betalar 25 kr/år. Studerande betalar
75 kr/år.
Föreningens postgiro är 68 36 66-2. (OBS! Betalning med check accepteras ej!)
Adressen är: Gotlands Botaniska Förening, c/o Elsa Bohus Jensen, Irisdalsgatan 14,
621 42 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
allmänheten 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 in
formera om och propagera för sin verksamhet och sina åsikter samt genom att arrangera
exkursioner och sammankomster.
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Ordf. Jörgen Petersson,Humlegårdsvägen 18,621 46 Visby
V. ordf. Karin Wågström, Furubjers,620 33 Tingstäde
Sekr. Gun Ingmansson,Vinkelgatan 2 b,621 49 Visby
�ör Elsa Bohus Jensen,Irisdalsgatan 14,621 42 Visby
Ovnga Kerstin Gahne,Stenkumla Bertels 162,621 95 Visby
Bo Göran Johansson,Vall,Levide 508,621 93 Visby
Fabian Mebus,Väskinds,Väskinde,621 72 Visby
Dan Paulsen,Talluddskviar 22D, 621 41 Visby
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Stor blåklocka Campanula persicifolia, Grötlingbo 29 juli 2006. Foto: Marita Westerlind
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Program sommaren och hösten 2007
Sönd 17 juni

De vilda blommornas dag.
Prästänget i Gerum. Ett vackert örtrikt änge på södra Gotland. Samling vid Ge
rum kyrka kl. 10. Gun Ingmansson och Elsa Bohus Jensen leder exkursionen.

'

Mangsarveänget i Ekeby. Ett lummigt och omväxlande änge med såväl fuktiga
som torra partier. Samling vid Bygdegården mitt emot änget kl. 10. Exkursionen
leds av Bo Göran Johansson, Fabian Mebus och Karin Wågström.
Bombfältet på Bungenäs. Det ligger vid det nybyggda hotellet söder om Fårö
sund. Fortfarande finns här en tilltalande och egenartad miljö med torrbackar och
våtmarker. Området har gott om orkideer och här växer även tidig ängsgentiana.
Samling vid Bunge kyrka kl. 10. Jörgen Petersson och Lars-Åke Pettersson
leder exkursionen.
Sönd 8 juli

Hässleänget och Hau i Fleringe. En exkursion längs Linnes resväg 1741, dess
utom på exakt datum! Vi vandrar i lummig ängsmark och över öppna hällmarker,
med Linnes ord ringande i öronen: "Kalkflisor, som woro jämna med Jorden,
at man reste i största lifsfara." Vår exkursion äger dock rum under helt säkra
förhållanden. Samling vid Fleringe kyrka kl. 10. Exkursionsledare: Jörgen
Petersson.

Tors 19 juli

Linneexkursion i Fide prästäng. I samarrangemang med Naturum i Vamlingbo.
Samling vid ängets parkering kl. 10. Jörgen Petersson leder.

Lörd 21 juli

Linneexkursion på Näsudden, dit Linne lät sig ros över från Burgsvik på sin
resa 1741. Här såg han - och samlade in - glasört ''jämte hela stranden". Vi
räknar också med att få se denna ört bland många andra arter. Samling vid stora
vindkraftverket kl. 10. Jörgen Petersson leder.

Sönd 12 aug

Bälsalvret. En sensommarvandring på det öppna alvret bjuder på de verkligt tåliga
arterna: mängder av blodtopp, kanske småtörel, åkervinda, svinrot. .. Vid fuktigt
väder är stövlar nödvändiga, eftersom den leriga marken då blir mycket smetig.
Samling vid Bäls kyrka kl. 10. Bo Göran Johansson leder exkursionen.

Tors 23 aug

Vilka växter finns nära och på Visby ringmur? Och vad vet vi egentligen om
ringmurens historia? Vi samlas på Paviljongsplan, vid Botans norra grind kl.
18.00. Ledare för det här Linnearrangemanget är Gun lngmansson och Waldemar
Falck.

Sönd 23 sept.

Arets svamp/kryptogamexkursion. Denna gång i trakterna kring Åminne i
Gothem. Vi samlas vid affären i Åminne kl. 10. Ledare är Åke Edvinsson,
Kerstin Gahne och Karin Wågström.

Månd 12 nov

Missa inte medlemmarnas bildkväll! Ta med egna bilder som du vill visa och kom
också för att titta på andras bilder. Samling kl. 19 .00 i vår lokal på Ekmansgatan
11 (f.d. Baptistkyrkans lokaler). Vi bjuder på förtäring.
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