Notiser
DABS' jubileumsutställning i Kloster
Under sommaren kommer Dalarnas Botaniska Sällskap att göra sig mer påmint än vanligt,
åtminstone i Husby socken. Stiftelsen Husbyringen har erbjudit oss möjligheten att disponera en
mindre lokal i utställningshallen i Kloster. Styrelsen har under våren tagit fram en utställning om
Hotade växter i Dalarna, som i text och bild berättar om de utsatta växterna och deras miljöer,
samt vad vi kan göra för att gynna floran. Utställningen omfattar sexton skärmar, vilka är tänkta
att i framtiden kunna hyras in eller lånas ut till hugade bibliotek, banker eller skolor runt om i
landskapet. Man får även information om sällskapet och dess syften, växtsamling m.m.
Utställningen pågår hela sommaren. Kika in för all del!
Tröjor
När nu DABS emblem blivit fastställt, är det hög tid att trycka upp lite rya DABS-tröjor. Den
förra omgången tog snabbt slut och börjar väl bli lite trådsliten. T-tröjorna går att beställa
omgående och förefinnes i färgerna vitt, gråmelerad och svart (med vitt tryck), i storlekarna M, L,
XL och XXL. Pris: facila 60 kronor inkl. moms (porto tillkommer). Lagret är inte obegränsat.
Vassbo i stöpsleven
Trädgårdsutbildningen vid den välbekanta och anrika trädgårdsskolan i Vassbo är nu ett minne
blott. Landstinget har beslutat förlägga hela undervisningen till Rättviks naturbruksgymnasium.
För att rädda Vassbo, med all kulturhistoria, odlingar och traditioner, har en vänförening nu
bildats - Vassbo vänner. Man vill finna nya verksamhetsformer som knyter an till de gamla. Den
som vill ha mer information kontaktar lämpligen: Vassbo vänner, Vassbo 24, 791 93 Falun.
Medlemskap i Vännerna kostar 100:-. Pg nr: 41 60 10 - 7.
DABS' BOTANISKA BUTIK kan i sommar erbjuda:
HERBARIEMATERIAL, enligt nedanstående priser.
•
GRÅPAPPER
1 kr/st.
•
HERBARIEPAPPER
50öre/st.
•
ETIKETTER "Flora suecica"
50 öre/st.
50öre/st.
•
D:O med underrubrik "Dalarne"
DABS' bok HOTADE OCH SALLSYNTA VAXTER I DALARNA 380 s. inb.. 250 kr.
SÄRTRYCK: "Material till Dalarnas flora", ur SBT 1987. 27 s
10 kr.
DABS' RAPPORTLISTA med alla Dalarnas kärlväxter och deras rapportstatus, samt
Gratis.
RAPPORTBLANKETTER finns även attbeställa
BESTALLNINGAR görs skriftligen till Lennart Bratt, eller via inbetalning på sällskapets pg
676717-2. Notera beställningen noga å avin!

