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Inbjudan
till
Edvard Anderssons växthus
(Bergianska trädgården)
30 maj 2013

Då Edvard Andersson avled, 1936, testamenterade han sin förmögenhet till
Bergianska stiftelsen ”för inrättandet och drivandet av en vinterträdgård, där
medelhavsklimatets och därmed jämförliga klimatområdens träd, buskar och örter
äro uteslutande representerade”. Hans önskan var att allmänheten skulle kunna
uppleva blomrikedom och färgprakt året om.
Nu har vi bokat en guidad visning den 30 maj.
Guidningen kommer att ske i två steg. Vi träffas kl 12.00 på parkeringsplatsen vid
Norra huvudentrén. Stig Svensson kommer då att guida oss till trädbuskpionerna.
Kl 13.00 får vi en guidad visning i Edvard Anderssons växthus. Guidningen tar
ca 1 timme.
Siv och Stig har packat en pick-nick korg för oss alla så att vi efter guidningen
kan dricka kaffe/thé tillsammans. Det finns också tillfälle att besöka museibutiken
som säljer kort, smycken, brickor, lärorika leksaker och böcker.
Priset för denna aktivitet är 75:- (inkl pick-nick) som Du sätter in på vårt
pg 408345-7. Anmälan gör Du hos Ulla Holm på telefon 08-591 40282 eller
mobil 070-608 7632 senast den 20 maj.
Vi får vara max 25 personer så vill Du vara med och njuta av denna prakt gäller
det att anmäla sig snabbt
.

Du kan ta Dig till Bergianska trädgården:
Med bil från Stockholm. Kör Roslagsvägen till avfart vid Naturhistoriska
riksmuseet. Tag vänster i rondellen under Roslagsvägen.
Med bil från norr. Från E4/Uppsalavägen tag avfart 169 vid Järva krog
körriktning Norrtälje. Sväng seda upp på Norrtäljevägen söderut mot Stockholm.
Efter Bergshamra tag av vid trafikplats Ekhagen, skyltat Bergianska trädgården.
Med SL-tåg och buss. Tag Roslagsbanan till Universitetet (ca 5 min resa från
Östra station). Gångväg till trädgården finns på västra sidan av Roslagsbanan
(promenadtid ca 7 min). Alternativt byt till buss från Universitetet norra, se nedan
Tunnelbana till universitetet, därefter gångväg eller bussar
Buss 40 går till hållplats Bergiusvägen, buss 540 till hållplats Frescati.

Välkomna!
Styrelsen

Vi arbetade för dagens flyg

