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mén. Jag tackar de avgående
ledamöterna för alla ﬁna insatser och välkomnar varmt de nya
ledamöterna.
9 juni genomfördes ”Vännernas Dag”. Vädrets makter var
inte på vår sida denna dag men
ett antal entusiaster deltog i
våra aktiviteter. Om detta kan
ni läsa mer på vår hemsida.
Nu stundar nya aktiviteter,
som framgår i de medsända
separata informationsbladen.
Själv tycker jag det är lika
roligt varje år att hämta ut de
beställda lökarna och slutgiltigt
bestämma var de skall grävas
ner i trädgården. Årets Carl
Skottsbergsföreläsning blir
säkert också som vanligt en
intressant begivenhet.
Slutligen önskar jag alla en
riktigt ﬁn botanisk höst samt
rekommenderar er att besöka
vår hemsida www.botaniskasvanner.se för att få senaste nytt
från föreningen och trädgården.

Som medlem i Botaniskas Vänner
bidrar du till att göra Trädgården
ännu mer attraktiv. Medlemsavgifter, lökförsäljning och mycket
frivilligt arbete ger ett årligt bidrag på över en miljon kronor till
Botaniska Trädgården.
Medlemsavgiften på 150 kronor
ger också en rad egna förmåner
som gratis entré, tio procent på
alla inköp i butiken, rabatterade
priser på restaurangen, möjlighet
att köpa unika lökar, delta i föreläsningar och andra aktiviteter.
Botaniskas Vänners
aktiviteter under hösten:
Hämtning av beställda lökar
22 september–2 oktober
kl. 12.00–18.00
Invigning av statyn Vattenkannan
lördagen 24 september kl. 15.00
Carl Skottbergsföreläsning
torsdag 27 oktober kl. 18.30
Julfest torsdag 1 december

Med vänliga hälsningar
Claes Grill, ordförande
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En sån härlig botanisk sommar
vi har haft! En sådan växtkraft!
I det sammanhanget vill jag
gärna lyfta fram den visningsträdgård, som Simon Irvine
skapat vid entrén till Botaniska
Trädgården. Lövkapellet har
sedan invigningen den 9 juni
utvecklats på ett mycket imponerande sätt. På bilderna från
pressvisningen den 25 augusti
får ni ett intryck men jag rekommenderar varmt ett personligt besök.
Sedan förra brevet har ﬂera aktiviteter ägt rum. Deltagandet
vid Lisebergs Trädgårdsdagar
gav god PR och ett antal nya
medlemmar. Därefter har vi
hållit årsmöte med utdelning
av stipendier och mycket intressant föredrag av intendent
Alexandre Antonelli. Styrelsen
förändrades sålunda att Maritha Enström, Anna-Stina Sandelius, Maria Rehfeld och Francisco Vall ersattes av Camilla
Danielsson, Kristina Mellström,
Ulf Lekholm och Göran Hol-

Vännernas Dag 9 juni med invigning av Lövkapellet
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Kära medlemmar,
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Snabbväxande klängväxter täcker
nästan de tre meter höga valven,
med japanska pumpor hängande
likt lyktor i taket.

Kära vänner!

Vid Kronprinsessan Victorias och
Prins Daniels besök på Göteborgs
Botaniska Trädgård den 31 augusti ﬁck vi möjlighet att informera om Botaniskas Vänner.
Vi kunde bl.a. berätta att den
nya kompostanläggningen med
utbildning bekostats av vår förening.
Kronprinsessan Victoria visade
stort intresse när barnen förevisade.

Vi ses i trädgården!
Mari Källersjö
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Nu går vi in i sensommaren, en
tid som jag tycker nästan lika
bra om som våren. Det har hänt
mycket sedan sist! När man
går runt i trädgården ser man
många bevis på hur viktiga ni
vänner är för verksamheten.
Här är några nya exempel:
Demonstrationskomposten,
som invigdes i april, har sedan
dess varit ﬂitigt använd, inte
minst i vår skolverksamhet.
I entré-området har det under sommaren varit spännande
att följa Simon Irvines skapelse
Lövkapellet. Man har nästan
kunnat höra hur det växer och
frodas.
Uppe i Klippträdgården kan
man nu se området Skandinavien ta form. De första växterna
ﬁnns redan på plats och invigning blir till våren 2012.
Mindre trevliga nyheter är
att det stora skyfallet i augusti
spolade med sig vägar och orsakade problem i anläggningar
och dammar. Botaniskas fantastiska personal har arbetat

intensivt med att återställa
trädgården. En sorglig nyhet
är också att koppartjuvar har
vandaliserat Lars Stocks underbara konstverk ”Bruden
som försvann” som stod utanför
restaurangen. Jag blir så arg
och ledsen!
Under hösten kommer ett
underhållsarbete ske i växthusen. Lampor och skuggvävar
ska bytas inne i tropikhuset
och eftersom det är så högt i
tak måste särskilda ställningar
byggas upp. Under perioden
vecka 38–42 har växthusen därför begränsade öppettider och
ingången ﬂyttas tillfälligt till
gaveln, vid dagliljerabatterna.
Aktuell information hittar ni
alltid på vår hemsida
www.gotbot.se.
Mellan 31 augusti och 2 oktober ﬁras skördetid i Botaniska
med bl.a. svamp- och äppelutställningar och olika visningar.
Missa inte det!
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”Klockrankor, pumpor, luktärter och rosenbönor kommer att växa förtvivlat fort och bilda skuggor i en sal av sakral form” sa Simon Irvine
på invigningen. Så här såg det ut 25 augusti !

Intressera gärna vänner och
bekanta för Botaniskas Vänner
– vi behöver bli många ﬂer i vår
fantastiska vänförening!
Under årens lopp har vi tack våra
7 200 medlemmar kunnat bidra
till utvecklingen av Botaniska.
Exempel på detta är Örtagården,
Lökträdgården, Nya entrén och
Kompostanläggningen. I år har
föreningen bl.a. ﬁnansierat Simon
Irvines gästträdgård Lövkapellet.
Vi ger även bidrag till stipendiater
som vill forska eller arbeta i Botaniska. Läs mer på vår hemsida
om föreningens aktiviteter.
www.botaniskasvanner.com
Vänföreningen ﬁnns också med på
Facebook – gå gärna in och kommentera. http://sv-se.facebook.
com/botaniskasvanner

