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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.
Hemsida: www.gotlandsflora.se
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.
Styrelse
Ordf. Jörgen Petersson, Humlegårdsvägen 18,621 46 Visby
V. ordf. Dan Paulsen,Talluddskviar 22D,621 41 Visby
Sekr. Gun lngrnansson,Vinkelgatan 2 b,621 49 Visby
Kassör Elsa Bohus Jensen,Irisdalsgatan 14,621 42 Visby
Övriga Bo Göran Johansson,Vall,Levide 508,621 93 Visby
Jens-Henrik Kloth,Othem,Norrbys 563,624 46 Slite
Fabian Mebus,Väskinde,Väskinds, 621 72 Visby
Karin W ågström,Furubjers,620 33 Tingstäde

Äppelros Rosa rubiginosa i blom, Grötlingboudd 16 juni 2008.
Foto: Marita Westerlind
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Program för Gotlands Botaniska förening sommaren och hösten 2009
Sön 14 juni

De Vilda Blommornas Dag. I samarbete med alla botaniska föreningar
i Norden sker detta arrangemang årligen. I år besöker vi två lokaler på
ön, start kl. 10.00.
Näsudden med orkiderika ängar norr om Rossård. Samling vid informa
tionscentret för vindkn!ft ute på Näsudden. Ledare: Jörgen Petersson,
Gun Ingmansson.
Saxriv-Grostäde i Fleringe. Här hoppas vi på vit skogslilja, hybriden
med röd och kanske någon tidigt blommande röd skogslilja. I övrigt
finns en hel del intressant växtlighet på hällmarker, i skogen och på
stranden. Samling vid Fleringe kyrka. Ledare: Bo Göran Johansson,
Lars-Åke Pettersson.

Sön 28 juni

Horsan i Fleringe. I detta nya naturreservat vandrar vi (ca fyra km)
på hällmarker, vid Horsans strand, i källmyrar och längs Vällesån.
Förutom ett flertal orkideer, där det ofta är gott om luktsporre, hittar
vi även gotlandssolvända, bunge, bläddror och flocksvalting. Samling
vid Fleringe kyrka kl. 10.00. Ledare: Jörgen Petersson, Lars-Åke Pet
tersson.

Sön 19 juli

Linnevandring på Hundlausar. Vi vandrar på välbetade alvarmarker
västerut från kvarnarna. Medtag matsäck. Detta arrangemang sker
årligen i samarbete med Naturum i Vamlingbo, där vi samlas kl. 10.00.
Ledare: Jörgen Petersson.

Sön 2 augusti

Lövskogar och stränder i Grötlingbo. Vi samlas vid Grötlingbo kyrka
kl. 10.00. Jörgen Petersson och Bo Göran Johansson leder.

Sön 6 sept

Grunnet i Fide. Arets sensommarvandring längs en strand kan nog ge
många fina arter, t. ex. strandnål och saltmålla. Samling vid Fide kyrka
kl. 10.00. Jörgen Petersson och Gun lngmansson leder.

Lör 26 sept

Arets svampexkursion går till det vackra området vid Fjäle i Ala.
Samling vid Ala kyrka kl. 10.00. Elsa Bohus Jensen leder.

Mån 23 nov

Medlemmarnas bildkväll. Som vanligt träffas vi för att visa varandra
några av årets foton. Hör gärna av dig innan till någon i styrelsen i
fall du har många bilder. Vi träffas kl. 19.00 i vår lokal "Vita huset"
på Ekmansgatan 11 (källarnedgången).
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