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Kära medlemmar  !

Varmt tack till alla medlem-
mar som givit en extra gåva till 
föreningen !

Det nya året börjar med 
mörker och kyla – men snart 
är våren här och i Botaniska 
trädgården fi nns redan många 
intressanta aktiviteter vilket 
framgår av det medsända pro-
grammet. Bland annat rekom-
menderas ett besök i de varma 
växthusen. Passa på nu när 
du har chans att se Sveriges 
största orkidésamling blomma !

För övrigt tycker jag att Bota-
niskas nya program ser fantas-
tiskt omfattande och lockande 
ut !

Årets hittills fasta program-
punkter för Botaniskas Vänner 
är årsmötet den 21 maj och 
Vännernas Dag den 17 augusti. 
Vi har fl yttat Vännernas Dag 

till sensommaren eftersom vi då 
kan uppleva en mycket större 
blomsterfägring än i början av 
juni. I nästa brev återkommer 
vi med mer detaljer kring båda 
aktiviteterna.

En annan förändring är att vi 
beslutat att inte delta i Lise-
bergs trädgårdsdagar i år.
I stället tänker vi intressera 
våra volontärer för fl er aktivite-
ter inom Botaniska trädgården. 
Det fi nns väldigt många besöka-
re som ännu inte är medvetna 
om vår existens och vad vi som 
förening betyder för trädgår-
dens utveckling.

Med denna ökande när-
varo hoppas vi locka fl er att bli 
medlemmar, samtidigt som vi 
hjälper till med aktuell informa-
tion för ett givande besök.

Bifogat fi nner ni information 
och anmälan till årets långre-
sor. Utöver dessa kommer vi 

även i år att erbjuda två dags-
resor, som vi återkommer med 
information om.

Ta gärna del av senaste nytt 
från föreningen och trädgården 
genom att gå in på vår hemsida: 
www.botaniskasvanner.se

Vi fi nns också på www.face-
book.com/botaniskasvanner

Med vänliga hälsningar
Claes Grill
ordförande

”Peter Korns Trädgård
– Odling på växternas villkor”
Med stor entusiasm och vidunder-
liga naturfoton från hela världen 
underhöll Peter Korn rekordpu-
blik på 2012 års Carl Skottsbergs-
föreläsning.
Läs mer om Peter Korn, hans bok 
och fantastiska trädgård.
www.peterkornstradgard.se
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Välkommen till visningar !
Som medlem går du gratis 

på alla visningar i trädgården 
som Botaniska själva  anordnar 

(Ordinarie pris 50 kr).
Du måste dock hämta biljett i 

Butiken,max 30 pers./visning.
 Observera att medlemmar 

inte går gratis på Walknets 
dagliga guidningar under juli 

och augusti.

Nya toaletter
I entréområdet pågår bygget av 
nya besökstoaletter som skall 
vara klart i vår – efterlängtat av 
många !

Kära Vänner ! 

Visst är det härligt att det 
blir ljusare för varje dag ! Ett 
fi nt vårtecken är Botaniskas 
program. Som ni ser fi nns det 
många spännande program-
punkter under hela året.

I entréområdet pågår just nu 
bygget av de nya besökstoalet-
terna. Vi ser verkligen fram 
emot att kunna erbjuda våra 
besökare en bättre service. 
Något som däremot är mindre 
roligt är att Botaniska inför 
2013 har en besvärlig ekono-
misk situation. Det är ju svåra 
tider på många håll i samhäl-
let och vi känner också av det. 
Under året måste vi därför dra 
ner på delar av vår verksam-
het. I det sammanhanget är jag 
extra glad att vi har vår Vän-
förening. Botaniskas vänner 
ger oss inför 2013 ett extra stort 
bidrag. Det innebär bl.a. att vi 
kommer att kunna utveckla 
vår barnverksamhet med en ny 
undervisningsträdgård, vi kom-
mer att kunna visa upp unika 
Kaukasiska växter i Klippträd-
gården, och vi får ett fordon som 
kan transportera vårt arbetslag 
till och från Arboretet. Utan er 
hade inte något av detta varit 
möjligt  ! Jag kan inte nog ut-
trycka min tacksamhet !

Trots den regniga somma-
ren och hösten så lyckades vi 
under 2012 ändå locka fl er 
besökare än föregående år. Inte 
minst besökte många den fi na 
utställningen Ökenliv i växthu-
sen. Jag hoppas att ni alla har 
möjlighet att besöka oss många 
gånger under året !

Titta gärna in i Floras Rike 
ovanför Butiken och ta en kopp 
kaffe medan ni tittar på böcker 
och tidskrifter. 

Välkomna in !
Mari Källersjö 

Julutställning Växthuset
Första advent invigde Hannu Sarenström sin julutställning i Växthu-
set. Han berättade om hur skogen inspirerat honom till utställningen 
som gick i vilsamt grönt, vitt och silver med enstaka röda inslag. 
Vännerna bjöd alla på kaffe o lussekatter och berättade om Botaniskas 
Vänner. Läs mer på www.hannusarenstrom.com och www.botaniskas-
vanner.se

Vad händer i komposten ..?
Pedagogen Helen Ekvall berättar 
och väcker barnens nyfi kenhet för 
demonstrationskomposten. Den 
uppskattade pedagogiska verk-
samheten utökas under 2013 med 
ny undervisningsträdgård.
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