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Kära medlemmar,
Hoppas att ni under hösten 
hade tillfälle att ta del av den 
enorma variationen av frukter 
och svampar som visades på 
Botaniskas utställningar. ”Lök-
plutonen” har också än en gång 
gjort en fantastisk insats som 
har packat och levererat alla 
våra beställningar !

En nyhet för i år är, att ni 
redan med detta brev, får med-
lemskortet och inbetalningsavin 
för 2013. Anledningen till detta 
är att vi spar portokostnader, 
som ju är vår enskilt största 
utgiftspost. Då kan ni redan 
från den första januari visa upp 
kortet för att ta del av rabat-
terna hos våra sponsorer. Vi kan 

dessutom utan problem skicka 
ut Botaniskas årsprogram med 
det första Vänbladet 2013.

Medlemsavgiften är oför-
ändrad, 150 kr för enskild och 
250 kr för par. Som bekant 
ger medlemskapet utöver det 
viktiga stödet till Botaniska 
Trädgårdens utveckling också 
många personliga fördelar. Läs 
mer på blanketten med med-
lemskortet och inbetalningsavin 
för 2013 ! Ta del av senaste nytt 
från föreningen och trädgården 
genom att gå in på vår hemsida 
www.botaniskasvanner.se

Jubileumsåret lider mot sitt 
slut och vi kan konstatera att 
det har varit ett år med många 
framgångsrika aktiviteter som 
gjorts möjliga genom frivillig-
insatser från många volontärer 

och styrelsemedlemmar. Ett 
stort tack till er alla !

En uppskattad aktivitet 
återstår dock, den traditionella 
julfesten. Undrar vad det blir 
för väder denna gång ? Att få 
uppleva de varma upplysta 
växthusen med fullt av snö på 
taken är något alldeles speciellt 
men under alla väderomstän-
digheter skapas ju alltid ändå 
härlig samvaro. Varmt väl-
komna !
Om vi inte ses vid julfesten, vill 
jag nu passa på att tillönska 
alla botaniska  vänner en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År.

Med vänliga hälsningar
Claes Grill
ordförande

Uno Wibells stipendium ...
... har som målgrupp barn och 
unga i förskola/skola som vill 
genomföra något projekt inom 

botanik, växtlighet etc.
Salebyskolan Lidköping var en 
av stipendiemottagarna 2012.

Vårt projekt ”Solrosskog” blev 
mycket lyckat. Barn från 1-12 
år, pedagoger och övrig personal 
på enheten har varit delaktiga 
från förberedelser till sådd och 
skötsel av skogen. I skogen har 

vi kunnat följa solrosorna från 
frö till fantastiska blommor, vi 
har pratat om naturens krets-
lopp, tränat matematik och inte 
minst varit trädgårdsmästare 
och lekt! Nu är det snart dags för 
skördefest och förberedelser för 
att utvidga skogen så vi får ännu 
mer att jobba med och att gläd-
jas över nästa år. Stort tack till 
Botaniskas vänner som gjorde 
det möjligt för oss att genomföra 
detta projekt!
Anitha Larsson

Små solrosfrön – 
Blir en hel solrosskog !
 Läs mer på vår hemsida om 
”Solrosskogen” och Uno Wibells 
stipendium

I år fi rar Botaniskas Vänner 25 år ! 
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Vänbladet
Kära Vänner!

Nu har alla Dahliaknölar tagits 
in och lökar har planterats ut 
i entrén och längs med huvud-
vägen. Ett stort arbete som tar 
sin början nu är frörensningen. 
Varje år samlas ett stort antal 
fröer in, dessa ska rensas och 
kvalitén ska bedömas. Det är 
inget enkelt arbete utan det tar 
många år att uppnå den skick-
lighet som krävs. När fröerna är 
sorterade sammanställs en lista 
som sedan skickas till botaniska 
trädgårdar över hela världen. 
Fröutbytet mellan trädgårdar 
är en viktig del i det internatio-
nella samarbetet för bevarande 
av den biologiska mångfalden. 
En del av fröerna kan man köpa 
via Konnässörsklubben.

Den 2 december invigs Han-
nu Sarenströms julutställning 
i växthusen. Missa inte den ! 
Utställningen pågår fram till 
den 9 januari nästa år.
Jag önskar er alla en God 
Jul och ett Gott Nytt År. 
Tack för att ni fi nns ! !

Mari Källersjö
Prefekt

Tjörns trädgårdar
är ny sponsor fr.o.m. 2013 
och ger oss 10 % på växter. 
Vid alla inköp tänk på att 
visa medlemskort innan 

personalen börjar slå in era 
varor i kassan !

Här rensas och sorteras
– för fröutbyte över hela värl-
den !
Vill du få tillgång till fröer från 
speciella och lite ovanliga växter ? 
Gå med i Botaniska trädgårdens 
Konnässörsklubb !
Läs mer i www.gotbot.se under 
Butik & försäljning

Om någon undrar vad som 
hänt med Stäpprabatten 
runtom vår huvudbyggnad så 
är det så att det pågår dräne-
ring för att hindra att det blir 
fuktskador i huset. Alla växter 
har därför fl yttats tillfälligt. 
Under vintern hoppas vi också 
att bygget av nya besökstoalet-
ter i entréområdet ska kunna 
påbörjas.

Nu under den mörka årstiden 
är det skönt att kunna gå in i 
växthusen och njuta av värme, 
ljus och grönska. Suckulent-
utställningen är över men det 
nyrenoverade Suckulenthuset 
fi nns förstås kvar. Den nya 
belysningen påminner verkli-
gen om riktigt solljus och det 
blir lite av ljusterapi att strosa 
omkring därinne.

Botaniskas Vänner 25 år

Under vår/sommar 2012 
har vi fått drygt 300 nya 
medlemmar – här är två av 
dem:

Anita Gordh, ny medlem i 
Botaniskas Vänner
– Botaniska är en av de 
fi naste parkerna i världen. 
Sedan jag fl yttade tillbaka 
till Göteborg går jag ofta 
dit, där fi nns alltid något 
nytt att upptäcka. Jag köpte 

medlemskort för att de-
monstrera min glädje och 
tacksamhet över att parken 
fi nns – och dessutom blir 
det enklare när man slipper 
leta efter pengar till entrén. 

Mia och Tommy Ellisson 
löste familjemedlemskap:
– Vi går ofta till Botan med 
våra fl ickor, såg vattenkan-
nan som skulptur och plan-
tering och läste om vänför-

eningen. Som medlemmar 
känns det som vi tar del av 
Botan, passerar grinden 
gratis, kan köpa lökar och 
har chans att vara med på 
resor. Barnen gillar lekhyd-
dorna av pil och vi har gått 
Ekorrstigen fl era gånger. 
Då brukar vi också sätta oss 
på chokladstubben och äta 
choklad.
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