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Äntligen är det vår!
Kära medlemmar,
Äntligen är det vår! Framför
oss ligger den ljusa och varma
årstiden och därmed det botaniska årets höjdpunkter. I det
medsända årsprogrammet från
Botaniska Trädgården finner ni
fantastiskt många intressanta
aktiviteter.
Vår förening kommer att med hjälp
av våra volontärer hjälpa till i
trädgården bl.a. som trädgårdsvärdar. Därutöver genomför eller stöttar vi ett antal aktiviteter. Närmast ligger deltagande i Lisebergs
trädgårdsdagar 6-8 maj. Liksom
förra året vill vi marknadsföra vår
förening med syfte att värva fler
medlemmar.
Botaniskas Vänners årsmötet

kommer att hållas 17 maj kl 18.00
i Botaniska Institutionens föreläsningssal. Föreläsare är Alexandre
Antonelli, ny intendent på Botaniska, som presenterar sig och sin
forskning om tropiska växter från
Nya världen.
Den 9 juni kommer en nyhet för
alla medlemmar i Botaniskas Vänner, Vännernas Dag i Botaniska
Trädgården. Detaljerat program
kommer att finnas på vår hemsida
www.botaniskasvanner.com i maj
men redan nu kan jag berätta
att avsikten är att den skall vara
mellan 15.00-21.00 och innehålla
bl.a. invigning av ”Lövkapellet”, en
trädgårdsutställning, som Vännerna finansierat, skapad av Simon
Irvine. Andra aktiviteter är visning
av nya kompostanläggningen, poängpromenad, lotterier m.m.
Därefter följer en annan nyhet,

som stöttas av vår förening. Under 5 kvällar i juni genomförs en
teaterpromenad i Trädgården och
Ängårdsbergen. Mer information i
det medsända årsprogrammet.
Liksom förra året genomför vi
2 dagsresor. De blev snabbt fulltecknade och mycket uppskattade.
Detaljer om årets resor finns i det
medsända informationsbladet.
Nu är det åter dags att beställa
årets utvalda lökar. Henrik Zetterlund har skapat ett mycket intressant urval av botaniska lökar. Utöver möjligheten att skaffa ovanliga
lökar innebär era beställningar
också ett välkommet stöd till Botaniska Trädgården.
Slutligen önskar jag alla en riktigt vacker vår och sommar.
Med vänliga hälsningar
Claes Grill, ordförande
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Henrik Zetterlund
Kära vänner!
Äntligen vår! När jag skriver detta
i början av april lyser vårsolen,
alla bofinkar sjunger och i Lökträdgården händer så mycket att
man måste gå dit flera gånger om
dagen. I hela trädgården är vårstädningen igång, sand och grus
från vägarna borstas bort och alla
gamla löv räfsas undan. Sommarblommor och dahlior drivs nu upp
för senare utplantering. I entrén
och längs huvudvägen är lökarna
på gång och i Klippträdgården
kommer sippor och julrosor och
mycket annat. Vi har en underbar
tid framför oss. Vår i Botaniska,
det finns inget bättre!
Renoveringen av Spegeldammen
framskrider enligt planerna. I mitten av april räknar vi med att vi
ska kunna fylla på vatten igen. Det
känns verkligen skönt att veta att
vi inte längre behöver oroa oss för
att dammen ska rämna. Inuti blir
ytan något mindre, men de yttre
proportionerna och det vackra perspektivet blir precis som tidigare.
Även delar av växthusen kommer
att åtgärdas och nya skyddsvävar
ska sättas upp i det stora tropikhuset, något som kommer att bidra
till minskad energiförbrukning.
Vår maskinpark, som varit väldigt
nergången, kommer äntligen att
förbättras genom att traktor och

Simon Irvine
två truckar byts ut. I butiken kommer en ny disk ge personalen en
bättre arbetsmiljö.
Som jag skrev i det förra brevet
är vår skolverksamhet nu i full
gång. Snart öppnar också vår nya
demonstrationskompost, som ju ni
Vänner finansierat. Där kan både
barn och vuxna lära sig allt om
kretslopp och kompostering. Invigningen äger rum den 27 april.
Det stora kompostområdet, som
används av trädgården är redan i
fullt bruk. Tack vare det kan vi arbeta mer effektivt och miljövänligt.
Vår Orkidé-frossa som pågick
6-27 mars blev väldigt välbesökt.
Särskilt uppskattade var visningarna om orkidéernas kärleksliv
och om hur man odlar orkidéer.
Nuförtiden finns många bra sorter
som man kan odla hemma och som
blommar om och om igen. Själv
köpte jag en vacker lila-blommande kulturhybrid av Dendrobium i
vår butik.
Många av våra medarbetare
syns och hörs i olika sammanhang, i tidningar och radio.
En särskilt rolig nyhet är att
vår intendent Henrik Zetterlund blev tilldelad Gröna
Pennklubbens pris 2011. Priset delades ut i samband med
mässan Nordiska trädgårdar i
Stockholm där även Göteborgs
botaniska deltog som medlem i

det nystartade nätverket Society of
Swedish Public Parks and Gardens
. Henrik kommer även att hålla
föredrag vid en internationell konferens om alpina växter i England.
Konferensen är den största i sitt
slag och äger rum vart tionde år.
Det är väldigt hedrande att bli inbjuden som talare.
Själv kommer jag att resa till
Hamburgs botaniska trädgård i
maj, i sällskap med våra intendenter Mats Havström och Alexandre
Antonelli. Göteborgs botaniska
har sedan flera år ett nära samarbete med just Hamburg och jag
ser verkligen fram emot besöket
där vi bland annat ska diskutera
gemensamma projekt och insamlingsresor.
Missa inte Nalle-picknicken den
25 maj! Ta med barn och barnbarn
och nallar, alla får plats!
Mari Källersjö

