Välkomna till
Botanikdagarna
i Skåne!

Mölle sett
från en
artrik klipphylla på
Kullaberg,
ett eldorado
för blomstervännen.

S

venska
Botaniska
Föreningen
i samarbete med
Lunds Botaniska
Förening hälsar
medlemmarna
välkomna till
sommarens
botanikdagar i
Skåne 26–30
juni 2002.
Utgångspunkt
för exkursioner
och inkvartering
blir Frostavallen
i Höör mitt i
Dansk iris Iris spuria är en
Skåne. Exkursällsynt skönhet som blev
sioner de tre
svensk medborgare först 1955.
dagarna 27–29
Man finner den enbart på sydjuni kommer att
västra Skånes strandängar.
gå till Bjärehalvön och Kullen i
nordvästra Skåne samt till Falsterbohalvön och
strandängarna söder om Malmö i den sydvästra
delen av landskapet.
På Bjärehalvön räknar vi med att få stifta
bekantskap med borstsäv, glansbjörnbär, klotgräs, krypfloka, källgräs och sumparv. På Kullen
väntar oss sydliga rariteter som ekorrsvingel, fältnarv (eventuellt), glansbräken, rosenlök och stor
bockrot, medan Falsterbohalvön och strandängarna norr därom kommer att bjuda på ytterligare
delikatesser som dansk iris, ormax, strandmolke,
strandtåg, sydsmörblomma och ängskorn. Bland
mycket annat!
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Kostnad per person
• Anmälningsavgift, exkursioner samt kost och
logi (helpension från middag onsdagen den
26 juni till och med frukost söndagen den
30 juni) enligt följande:
– Enkelrum 2 900 kr
– Dubbelrum 2 500 kr
– Budgetavd. enkelrum (12 st) 2 600 kr
– Budgetavd. dubbelrum (2 st) 2 400 kr
Budgetavdelning avser enklare förläggning.
Dusch och toalett finns ej på rummen. Två
duschar och två toaletter per våning med 8
rum på varje (6 enkel- och 1 dubbelrum).
Lakan och handduk finns.
– Ett mindre antal platser finns för deltagare
som önskar logi (inkl. frukost) men ej övriga måltider. Ovanstående priser reduceras
då med 500 kr.
• Enbart anmälningsavgift och exkursioner
700 kr
Alla deltagare måste följa med i exkursionsbussen. Inga bilar accepteras. Deltagarantalet är
begränsat till 80 personer.
Sista anmälningsdag den 15 april
Anmälan görs genom insättning av 200 kr på
postgiro 11 44 68-2. Vid återtagen anmälan sker
ingen återbetalning. Ange önskat boende, adress,
eventuell e-postadress och telefonnummer. Vi
försöker så gott det går tillgodose allas önskemål
om boende. Var därför ute i god tid med din
anmälan!
Förfrågningar
Linda Svensson, tel: 018-471 28 91,
e-post: linda.svensson@evolmuseum.uu.se
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