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tion från Botaniska genomförde
2011.
Tack vare era generösa bidrag
 Fyrhjuligt fordon för transkan vi nu realisera den jubiport av arbetslag till/från Arboleumsgåva vi tidigare nämnt.
retet.
Det blir en dricksvattenfontän
 Sedumtak till de nya besökssom skulptören Pål Svensson
toaletter som nu färdigställs
utför. Återkommer med bild och  Scen att placera i närheten av
plats i nästa Vänblad.
stora gräsmattan
Botaniska trädgården har
Det känns både meningsfullt
fått ett budgetkrav på tuffa
och angeläget att kunna stödja
kostnadsbesparingar. Av framdessa insatser. Föreningen
förallt detta skäl beslutade
Botaniskas Vänner står för
styrelsen vid mötet i november
hela kostnaden av dessa pro2012 att redan då tillmötesgå
jekt, som budgeterats till totalt
ett antal speciﬁka önskemål
980.000 kr. Visst kan man vara
om ekonomiskt stöd 2013. Mari stolt över att kunna vara med
Källersjö äskade vid det styrel- och bistå vår fantastiska Botasemötet ekonomiskt bidrag för
niska trädgård genom att vara
följande aktiviteter:
betalande medlem i Botaniskas
 Gästträdgård där Mats Lind- Vänner !
gren skapar en installation ”RöNärmast på vår agenda står
relse, kraft och stilla skönhet
årsstämman den 21 maj. Det
med hjälp av sten från Bohusblir intressant att få lyssna till
län” Anläggningen ansluter till
intendent Björn Aldén som fört
en den internationella Alpina
med sig erfarenheter från en
konferens som i år genomförs i
studieresa till Japan (med hjälp
Göteborgs Botaniska trädgård.
av stipendium från vår Kultur Lek och Läryta. En nya yta
fond). Speciellt intressant med
bakom Koloniträdgården för
tanke på det japansk/asiatiska
barn- och skolverksamhet med
tema som Botaniska trädgården
regnskydd, odlingslotter och för- skall genomföra 2014.
rådshus.
 Kaukasus i Klippträdgården. Välkomna till Årsstämman!
Omarbetning av denna del av
Claes Grill, ordförande
Klippträdgården för att nu utnyttja material, som en expediKära medlemmar,

Nu är våren här och våra sponsorer erbjuder ett stort utbud för säsongens planteringar! För aktuellt utbud, aktiviteter,
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Lyckat sponsorsmöte !
Drygt 20 personer från Mölnlycke Garden Center, Kålltorps
Handelsträdgård och Tjörns
Trädgårdar ﬁck 20 mars träffa
Botaniskas kunniga Rigmor
Celander och Birgitta Hagelin
och höra om planering och genomförande av deras berömda
färgarrangerade sommarblomsrabatter.
Väldigt uppskattat sponsorsmöte initierat av Vännernas
Göran Holmén!

Möt en Vän
i Botaniska i vår!
Vi vill öka vår närvaro i Botaniska och bli mer synliga för
alla besökare.
Styrelsemedlemmar och
volontärer kommer under våren
att ﬁnnas på plats vid vissa av
Botaniskas programpunkter
och även soliga lördagar/söndagar.Vi ser fram emot att möta
er medlemmar för samtal och
synpunkter men också intressera övriga besökare för att stödja
Botaniskas Vänner.
Tillsammans kan vi ge växtkraft och fortsatt utveckling till
Botaniska – en av de största och
vackraste botaniska trädgårdarna i Europa!

medlemsrabatt och öppettider se länkar på
vår hemsida! Och som alltid – ha medlemskortet klart att visa upp före köp i kassan!
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april. Hela trädgården påminde
om ett gammaldags, bruntonat
I år har det inte varit sig likt
fotograﬁ. Mycket kalla nätter
här i Botaniska. Hela entréom- utan något skyddande snötäcke
rådet har varit uppgrävt och det gjorde att tjälen letade sig djupt
har varit allt annat än lätt att
ner i marken. På dagarna stråta sig in och ut och till butiken.
lade solen. Den sortens väder
Tack för ert tålamod, ni som
är det sämsta tänkbara för
ändå har lyckats hitta hit! Vi
våra vintergröna växter. Under
har under vintern byggt nya
dagen värms de upp och avger
besökstoaletter, någonting som vattenånga från bladen. Samtiverkligen behövdes. I samband digt kan de inte ta upp nytt vatmed det arbetet har vår fastigten eftersom marken är frusen.
hetsförvaltare helt byggt om vår De drabbas då av torkskador. Vi
dag- och spillvattenhantering
kan se att både Rhododendron
i entrén. När man väl började
och barrträd har drabbats i år.
gräva hittade man ledningar
Jag hoppas att när ni läser
som man inte visste fanns, och
detta har den efterlängtade vårarbetet blev mer omfattande än värmen kommit på allvar. Som
beräknat. Men nu är det klart
vanligt ﬁnns det mycket att
och arbetet med återställning
njuta av i trädgården. I entrén
pågår.
bygger Mats Lindegren en gästNågot annat som varit utöver trädgård som i år kommer att
det vanliga är det extremt kalla ha ett alpint tema. Bakom kolooch torra vädret under marsnistugan växer ett område fram
Kära Vänner!

med odlingslotter för skolbarn. I
växthusen pågår en utställning
om grodor under perioden 12
maj till 9 juni. Välkomna hit!
Vi ses på årsmötet!
Mari Källersjö

VÄNNERNAS DAG

Lördag 17 augusti kl. 12–18!
Varmt välkomna
när Botaniskas vänner bjuder
på en heldag
i Botaniska trädgården!
Lär dig bereda lin och bygga
barkbåtar.
Visningar av trädgården och
tipspromenad m.m.
För hela familjen.
Utförligt program senare i
vår på vår hemsida
www.botaniskasvanner.se

