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Kära medlemmar,

En underbar sommar med 
värme och sol har gjort att Bota-
niska har en fantastisk bloms-
terprakt. Hoppas många passar 
på att besöka den.

Sedan förra brevet har vi 
hållit årsmöte med utdelning 
av stipendier och ett mycket 
intressant föredrag av Björn 
Aldén från sin japanresa.

Den 8 juni besökte Oslos Bo-
tanisk Hages Venner Göteborg 
och fi ck en mycket uppskattad 
guidad tur i vår botaniska träd-
gård av Sölve Kajanus.

Den 17 augusti genomför-
des ”Vännernas Dag”. Vi hade 
fantastiskt väder och trädgår-
den var strålande vacker men 
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vi hade ändå inte så många 
besökare. Datumet var kanske 
inte det bästa då Kulturkalaset 
pågick samt att det var sista 
helgen före skolstarten. Nästa 
år planerar vi att lägga den lite 
senare.

Nu stundar nya aktiviter, 
som framgår i de medsända se-
parata informationsbladen. Fler 
än 1000 beställningar av lökar, 
som nu packas skall avhäm-
tas eller skickas. Carl Skotts-
bergsföreläsningen blir säkert 
också som vanligt en intressant 
begivenhet. Med tanke på före-
läsaren har vi nu bestämt att 
man måste reservera biljett för 
att alla ska få plats.  Vi hoppas 
också att den dagen kunna fö-
revisa den dricksvattenfontän, 

som Pål Svensson håller på att 
färdigställa när detta skrivs.

Slutligen önskar jag alla en 
riktigt fi n botanisk höst samt 
rekommenderar er att besöka 
vår hemsida www.botaniskas-
vanner.se och Facebook för att 
få senaste nytt från föreningen 
och trädgården

Med vänliga hälsningar
Claes Grill, ordförande
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TA C K . . .
Utöver medlemsavgifterna

får Botaniskas Vänner gåvor 
och donationer, vilka vi varmt 

välkomnar och tackar för.
En del ges i samband med in-
betalning av medlemsavgiften, 
en del som spontana donatio-

ner och andra vid någons 
bortgång.

I år har vi t.ex. erhållit
generösa bidrag i samband 

med Sven-Olov Strandhedes 
och Suzanne Drejers bortgång. 

Förra året fi ck vi en generös 
donation av Ulla och Gerhard 

Hobohm med anledning
av deras 65-åriga bröllopsdag.

Välkomna också:
Söndagen 1/12 kl. 13.

Fira en ekologisk och rättvis jul. 
Naturskyddsföreningen berät-
tar hur julen kan bli en hållbar 

högtid. Också vernissage för 
utställningen Botaniskt broderi. 
Vännerna bjuder på kaffe/lus-
sekatt o tänder första advents-

ljuset.

Skulptören Pål Svensson i arbete 
med vår jubileumsgåva – en stilig 
dricksvattenfontän att placera i 
Botaniska. 
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Vilken härlig sommar vi har 
haft ! Det var väldigt torrt för-
stås, men vem kunde låta bli att 
njuta av det underbara solske-
net och alldeles lagom varma 
dagar. I skrivande stund lyser 
hela entré-området av sommar-
blommornas härliga färger, och 
dahliorna längs med huvudvä-
gen är fantastiska.

Under våren och sommaren 
hade vi tyvärr problem med 
växtstölder, något som också 
förekommit de senaste åren. 
Vi som arbetar här blir väldigt 
ledsna och upprörda när något 
sådant händer. Många av våra 
växter är unika och omöjliga att 
ersätta, och det ligger en väldigt 
stor arbetsinsats bakom varje 
planta. Det kändes därför skönt 
när en växttjuv kunde tas på 
bar gärning av vår påpassliga 
personal.  Vi hoppas nu att våra 
växter får stå ifred och fortsatt 
vara till glädje för alla besökare. 

Vår skolträdgård, som ni 
vänner varit med att fi nansiera, 
stod färdig i våras och fl era 
skolklasser har haft möjlighet 
att pröva på att odla. Verk-
samheten har varit mycket 
uppskattad bland såväl elever, 
som lärare och föräldrar. När 
jag skriver detta pågår skörden 

för fullt. Det är så roligt att se 
glädjen och engagemanget hos 
barnen. En av våra pedagoger 
berättade att i slutet av en lek-
tion kom ett av barnen fram och 
sa ”Det här var den bästa dagen 
i mitt liv !”

Under hösten byggs också 
ett regnskydd för skolunder-
visningen, tack vare er vänner. 
Regnskyddet kommer att vara 
placerat i närheten av Stolpbo-
den, mot restaurangen till.

Nästa år kommer många av 
de publika aktiviteterna att 
handla om Japans natur och 
kultur. Botaniska har kanske 
den fi naste samlingen av japan-
ska växter i hela Nordeuropa. 
Den vill vi gärna visa upp ! Mer 
information om det kommer 
efterhand. 

Under oktober/november 
erbjuds visningar i Botaniskas 
växthus. Medlemmar i vänför-
eningen går gratis, men glöm 
inte att hämta biljett i butiken 
först. Under novemberlovet 
erbjuds familjeaktiviteter med 
Botaniskas pedagoger. Glöm 
inte att titta på Botaniskas 
hemsida och på Facebook. Där 
fi nns alltid senaste nytt om vad 
som händer i trädgården. 

Jag hoppas ni alla får en rik-
tigt fi n höst !

Mari Källersjö 

Vår pedagog Helen Ekvall tittar 
till växterna i skolträdgården, 
som är placerad bakom köksträd-
gården och lekskulpturerna. 

Botaniskas Dahliarabatt
Röstade ni på er favoritdahlia 
bland de 100 olika sorterna ?
På Botaniskas hemsida
www.gotbot.se kan ni 1/10 läsa 
vilken som vann!

Ca 1000 beställningar med 100 
567 lökar hanteras och plockas 
ner i påsar av fl inka volontärerna 
Hans-Gösta Lindfors, Gerd Skog-
lund och Irene Pierrou.
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