STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Bästa Gartnermedlemmar!
Året går mot sitt slut och endast en Gartneraktivitet kvarstår innan årsmötet. Vi i styrelsen hoppas att ni har
möjlighet att komma till Bergianska för att på ett trevligt sätt avrunda Gartneråret och kanske samtidigt få
veta något ni inte visste om växter med koppling till våra jultraditioner. En intressant botanisk guidning
utlovas. Ta gärna med en vän som du tror kan uppskatta detta. Varmt välkomna!
Henrik Niklasson, ordförande

Specialvisning av Bergianskas julutställning lördagen den 7 december
Välkomna till medlemsmöte med studiebesök på Bergianska trädgården lördagen den 7 december!
Vi träffas i Gamla orangeriet med fika och glögg kl 15.30 och sedan, strax efter kl 16.00 när julutställningen
har stängt för allmänheten får vi en specialvisning för oss Gartnermedlemmar och våra gäster. Missa inte
denna färgsprakande, doftande utställning om julens kryddor, frukter och nötter! Rabatterat pris för fika med
snittar och glögg samt visning är 100 kr för medlemmar och 150 kr för medlemmars gäster.
Anmäl er senast måndagen den 2 december till klubbmästare Gun Edin: gun.edin@ggmassor.se eller tel
070 771 27 70.
Tips: Restaurangen i Gamla orangeriet (stänger kl. 16) kan servera en jultallrik för 200 kronor som går att
förboka. Kan t.ex. kombineras med ett besök i Edvard Andersons växthus (öppet 11-17).
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God Jul!
Notera också kallelse till årsmöte den 21 februari 2014
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STOCKHOLMS GARTNERSÄLLSKAP
Kallelse till årsmöte fredagen den 21 februari 2014
Sällskapets 167:e verksamhetsår inleds traditionsenligt med att vi firar vår årshögtidsdag i samband
med årsmötesförhandlingarna. Det gör vi i Slottsträdgården i Ulriksdal, där vi gästar vår medlem Bo
Rappne i hans ”lada”.
Tidsschemat ser ut som följer:
17.30 – 18.00 Samling och mingel i Ladan
18.00 – 18.45 Årsmötesförhandlingar.
19.00 – 22.00 Middag, med föredrag till kaffet samt sedvanligt boklotteri
Som föredragshållare har vi lyckats engagera Dan Hallemar, chefredaktör för tidskriften
Arkitektur, för en spaning framåt om naturen och kulturen i framtidens urbana miljöer.
Alla som önskar delta i middagen tar med sig 350 kr (ej medlem: 400 kr) eller betalar summan i
förskott på PG 2038-8. Glöm inte att ange avsändare! Avgiften avser tvårättersmeny med
vatten/lättöl samt kaffe med kaka. Vin och starköl finns att köpa på plats för den som så önskar.
Anmäl er så snart som möjligt och senast den 13 februari (ange ev. önskemål om vegetariskt
alternativ) till klubbmästare Gun Edin: gun.edin@ggmassor.se eller tel. 070 771 27 70.
Vägbeskrivning – kollektivtrafik
TUNNELBANA
Ta röd linje till Bergshamra. Uppgång Björnstigen. Ta buss 503 och kliv av vid Ulriksdals Wärdshus.
Gå ner för Slottsbacken, ta av första vägen till vänster. Gå rakt fram ca 200 meter, ta av till höger, gå
över träbron och rakt fram ca 500 meter. När du kommer till växthus på vänster sida är du
framme! Använd gärna SL:s reseplanerare för att planera din resa. Ange Ulriksdals Wärdshus som
slutdestination.
PENDELTÅG
Ta tåget till Ulriksdals station. Promenera eller ta buss 505X. Hållplats Ulriksdals begravningsplats. Följ
skyltar från hållplatsen. Använd gärna SL:s reseplanerare för att planera din resa. Ange Ulriksdals
begravningsplats som slutdestination.
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