Föreningen Blekinges Flora
PROGRAM VÅREN-SOMMAREN 2019

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

Årsmöte lördagen den 13 april
Lars Fröberg visar bilder och berättar om ”Spännande växter och fåglar på Nya Zeelands nordö”. Samling i
Gammelstorp kl. 13.00. Vi inleder med årsmötesförhandlingar, därefter fika som föreningen bjuder på.
Efter fikat följer bildvisningen. Styrelsen möter upp kl. 12.

Florainsats för majnycklar vid Kuggeboda söndagen den 12 maj
Röjning och bekämpning av bl.a. älggräs. 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.

Östra Möcklö söndagen den 26 maj
En blomstervandring i de artrika hagmarkerna i de östra delarna av Möcklö. Samling på gårdsplanen vid
Virvlabacken 11, på Östra Möcklö, kl 10.00 (sväng av mot Östra Möcklö och följ vägen Virvlabacken rakt
fram till dess slut).
Ansvarig: Åke Widgren, tel. 070-983 14 49

Bekämpning av skunkkalla, dag ej bestämd
Sedan 1 januari har Sverige en ny förordning för bekämpning av invasiva främmande arter.
Föreningen har planerat att göra en insats i Hultalycke/Hålabäck (Bräkneån) i april/maj.
Väder och vattenstånd avgör när vi åker dit; håll utkik på hemsidan för datum och samlingsplats.
Ansvarig: Thomas Vestman, tel. 0721-557 888.

Floraväktarexkursion på Kungsholmen, dag ej bestämd
Kungsholmen har en intressant flora, med bl.a. flera rödlistade arter. Vi gör en gemensam floraväktarinsats
i andra halvan av maj/början av juni. Håll utkik på hemsidan för datum och samlingsplats. Föranmäl
intresse till Åke Widgren.
Ansvarig: Åke Widgren, tel. 070 - 983 14 49

De vilda blommornas dag söndagen den 16 juni (Obs! felaktigt datum i kallelsen)
Karlskrona kommun
Skärva naturreservat. Samling kl. 10.00 vid Ekobutiken.
Ledare: Lars Fröberg, tel. 076-848 99 45.

Karlshamns kommun
Tattamåla naturreservat. Samling och parkering utmed Bökesjön vid Tattamåla mellan Hällaryd och
Halahult kl. 10.00, eller samåkning från Teaterparken (vid BS-tryck), Karlshamn kl. 09.30.
Ledare: Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

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 via Swish till: 123 161 3090 (Obs! att plusgirot är avslutat). Ange att det gäller årsavgift för
föreningen Blekinge Flora; meddela ev. adressändring till kassören (thomas@vestman.eu).
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