I år ﬁrar Botaniskas Vänner 25 år!

Vänbladet
BOTANISKAS VÄNNERS INFORMATIONSBLAD

hjälpte till med att först baka
Vädret denna sommar har
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genom Botaniska!
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tecken. Tur med vädret hade
vi och de många aktiviteterna
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lockade hundratals besökare!
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Danielsson upp sin vackra träd- Med vänliga hälsningar
gård i Askim för allmänheten.
Claes Grill
Ewa Kollberg, styrelseledamot, Ordförande Botaniskas Vänner
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Kära medlemmar,
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Vattenkannor i papp utspridda
i Botaniskas rabatter påkallade
uppmärksamhet
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På Grindstugan vid entrén ut mot
gatan ett tydligt upprop om ﬂer
blommiga vänner som vill lämna
spår i rabatten ...
Vi är förstås stolta o glada över
Botaniskas hyllning till vårt
25-årsjubileum!
En planterad Vattenkanna i försommarens bildrabatt !
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Kära Vänner!

Nu går vi in i hösten, en härlig
tid i trädgården. Sommarvädret var ju omväxlande, men
trots allt tyckte jag att det
blev många ﬁna dagar. Simon
Irvines vackra Lövkapell hade
en långsam start med de kalla
försommarnätterna, men plötsligt i augusti kom värmen och
kapellet blev otroligt frodigt och
praktfullt. Många brudpar har
utnyttjat den vackra inramningen för sina bröllopsfotograﬁer.
Ett annat populärt fotomotiv har varit taklöksfåtöljen
utanför Växthusen, skapad
av La Fleuriste i samband
med utställningen Ökenliv.
Utställningen lockade många
besökare, inte minst under
regniga dagar. Jag kan berätta
att de skallerormar vi fått låna
från Göteborgs naturhistoriska
museum har trivts alldeles
utmärkt i sitt terrarium.

I entréområdet kan vi glädjas
åt Rigmor Celanders nyanlagda
skapelse med prydnadsgräs
och perenner i mustiga färger.
Genom planteringen går en
ny gångväg som vi hoppas ska
göra att ﬂer besökare hittar till
trädgårdens västliga delar, där
det ﬁnns både utsiktsplatser
och spännande träd och buskar
att upptäcka.
Tyvärr har regnet även detta
år orsakat en hel del skador
i trädgården. Vi arbetar nu
intensivt tillsammans med vår
fastighetsförvaltare för att försöka lösa de värsta problemen.
Vår kära Stolpbod ﬁck tyvärr
akut stängas under hösten.
Stolpboden står alldeles intill
Vitsippsdalen och markförhållandena har gjort att boden
måste förankras bättre eller
eventuellt ﬂyttas innan den
kan tas i bruk igen. Svamp- och
Äppleutställningarna ﬁck därför i sista stund utlokaliseras
till Galleriet, ovanför butiken.

Många besökare hör av sig
till oss. Nyligen ﬁck jag ett
brev från en stor grupp amerikanska trädgårdsturister
som på sin rundtur besökt ett
trettiotal trädgårdar i Sverige
och Danmark. I slutet av resan ﬁck alla deltagare rösta på
vilken trädgård de tyckt bäst
om. Göteborgs Botaniska vann
överlägset! Det är tack vare
stödet från er Vänner som vår
trädgård kan fortsätta att vara
en av världens bästa!
Glöm inte att gå in på vår hemsida www.gotbot.se för att se
vad som är på gång. Missa inte
heller Henrik Zetterlunds trädgårdsblogg på henrikzetterlund.
wordpress.com.
Vi ses på årets Carl Skottsbergsföreläsning med Peter
Korn den 24 oktober!
Vänliga hälsningar
Mari Källersjö
Prefekt
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Under juni satsade vi på ett antal återkommande småannonser i Göteborgs-Posten
och Metro för att väcka intresse för vår
förening. Både traditionella och mer otraditionella sätt prövas för att vi skall få ﬂer
medlemmar.
”FINNES: Färgsprakande yngling som
behöver underhållas med jämna mellanrum.
Vacker året runt. Törstar efter ﬂer som vill
ge mig växtkraft.
NYFIKEN: www.botaniskasvanner.se”

Magnus Neuendorf, botanisk
guide på årets utlandsresa,
vandrade med 24 deltagare i
alplandskap runt Bad Gastein.
Även utﬂykt till Heiligenblut
– Österrikes vackraste by. Läs
Magnus rapport på hemsidan !
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Vid årsmötet berättade Maria
Sjöstedt och Birgitta Hagelin om sin forskningsresa till
Mexiko för att studera dahlior.
Läs mer på hemsidan !
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Vid välbesökt visning 8 augusti önskade Simon Irvine en bänk i Lövkapellets kryss för att
kunna ligga och spana upp i det grönskande
ljusspelet …

