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Vad kan mäta sig med en nyss utslagen pion i skönhet? Inte mycket, eller hur? Och har
den dessutom fått en dusch av en regnskur blir den extra glänsande. Regn behöver vi,
vattenbrist hotar. Men låt oss glädja oss åt sommarens blomsterprakt, och hoppas på
torktåliga växter! Vi ger bland annat utflyktstips så här i semestertider.

Utflyktstips

Ängsö nationalpark
Ängsö nationalpark ligger i Norrtälje kommun. I hjärtat av Roslagen, cirka 1,5 mil söder om
Norrtälje, ligger Ängsö, välkänd för sin blomsterprakt. Landskapet hålls öppet med slåtter
och betande djur. Det gör att du kan njuta av en färgstark flora med bland annat många
orkidéer. Det finns ett nät av promenadvänliga stigar, vissa framkomliga med barnvagn.
Även rullstolsburna kan ta sig iland på ön vid Hemviken där turbåtarna anländer. Man kan
inte övernatta, utom i egen båt. Det finns ingen affär på ön.
Guidade turer finns för besökare.
Ängsö nås endast med båt. Reguljära turer från Stockholm med Blidösundsbolaget i stort
sett dagligen under vår och sommar. Telefon 08-24 30 90. För information om övrig tur- och
taxibåttrafik, kontakta Norrtälje turistbyrå, telefon 0767-650 660.
Med egen båt är det lätt att hitta bra tilläggsplatser. Tänk dock på att stora delar av öns
östra sida är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under tiden från den 1 februari till 15
augusti - området sträcker sig 100 meter ut från stranden.

Linnéresa till Uppsala 15 september
Dagen inleds med ett besök till Linnés Hammarby, strax utanför Uppsala. Platsen är än idag
en fridfull oas och minner om Carl von Linnés botaniska arbete. Ett
närmare 40-tal botaniska relikter växer i området.
Efter besöket i Hammarby tar vi oss med bussen in till centrala Uppsala för
lunch (på egen hand) och ett besök till Gustavianum, Uppsala universitets
äldsta bevarade byggnad. Den berömda anatomiska teatern byggdes till
1662-63 genom Olof Rudbeck d.ä. försorg.

Dagen avslutas med Linnéträdgården, och Linnés professorsbostad och hem, som idag är
museum.
Ciceroner Anna Konvicka och Jan O.M. Karlsson.
Datum: 15 september
Pris per person: 1450 kr
Priset inkluderar: Buss t/r Stockholm Central, Vasagatan Royal Viking Hotell, Radisson Blu,
visningar av Hammarby, Linnéträdgården (Linnémuseet på egen hand), Gustavianum och
Uppsala Domkyrka, inträden till samtliga sevärdheter.
Bokning:
Boka din plats direkt via denna länk: http://uppsala.utr.comers.se/pages/
via mejl: info@utgreseproduktion.se, eller via telefon: 08-120 525 00
För resans genomförande erfordras 25 personer.

Nattens näckrosor
Datum: En av kvällarna 26 juni 2017 19:00 - 29 juni 2017
19:00
Visning av jättenäckrosen i Victoriahuset när den garanterat
blommar. Observera, endast en av kvällarna 26-29 juni.
Titta på Bergianskas webbplats där man informerar om
vilken dag det blir. Näckrosorna med deras enorma blad är
fantastiska att se! Jättenäckrosens blad kan bli upp till 2,5 m
i diameter och blomman nära 40 cm i diameter.
Denna näckros är en nattblommare vilket betyder att den
slår ut först när det blivit mörkt. Varje knopp blommar två
nätter.
Tid: en av kvällarna 26-29 juni, kl 19. Bergianska informerar mer på hemsidan
www.bergianska.se och på 08-16 35 00.
Jättenäckrosen visas även en av kvällarna 7-10 augusti.
Plats: Victoriahuset i Bergianska trädgården
Entré inkl. visning: 80 kr. Ingen föranmälan behövs.

Visning på Bergianska i höst
6 september kl 17.00 bjuder Kulturväxtgruppen in till en visning av Bergianskas köksträdgård
och äppelträd. Håll utkik – mer information kommer.
Tills vi hörs i höst – ha en riktigt blommande sommar!
Om du har tips och idéer som du vill dela med dig av så mejla till ann@hembygd.se
Sprid gärna nyhetsbrevet vidare till de som du tror är intresserade och be dem anmäla sig
som prenumeranter till samma adress som ovan.

