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Kära medlemmar,
Sådana fantastiska höstfärger 
vi fått uppleva efter den härliga 
sommaren ! Nu stundar vinter 
och då får vi ta vara på möjlig-
heten att njuta av värme och 
växtprakt i växthusen. Sedan 
är det inte heller fel att göra 
promenader i Botaniska under 
vackra vinterdagar.

Årets Carl Skottsberg-före-
läsning blev mycket uppskat-
tad. Åke Truedsson berättade 
historien om tomaten och hur 
den tagits emot och använts 
inom olika kulturer. Mängder 
av vackra bilder samt handgrip-
liga råd om plantering, gödsling 
och sjukdomar ingick i föredra-
get. Vi åhörare avslutade med 
att ställa mängder av detalje-
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rade frågor, som alla fi ck uttöm-
mande svar. Som tack fi ck Åke 
varma applåder samt ett utvalt 
äppelträd och en ny potatissort, 
som Botaniska tagit fram.

Närmaste aktivitet är nu 
adventskaffe i växthusen sön-
dagen den 1 december. Några 
styrelseledamöter och volon-
tärer startade detta förra året 
och det blev mycket uppskattat. 
Därefter följer den traditionella 
julfesten onsdagen den 4 de-
cember. Besök också gärna vår 
hemsida www.botaniskasvan-
ner.se och Facebook för att få 
senaste nytt från föreningen och 
trädgården.

Med detta utskick kommer 
medlemskort samt inbetalning-
savi för 2014. Vi införde denna 
ordning förra året för att bland 
annat spara portokostnader. 

Årsmötet i våras beslutade 
att efter 12 år med oförändrad 
årsavgift höja den med 25 kr. 
Många ville höja den mer, men 
det är verkligen viktigt att 
ingen känner att avgiften blivit 
så hög att man lämnar sitt 
medlemskap. Vi är en stor och 
mycket betydelsefull förening 
för Göteborgs Botaniska Träd-
gård ! Ditt fortsatta medlem-
skap är därför väldigt viktigt !

Jag hoppas a tt många har 
tillfälle att komma till Julfesten 
men om vi inte ses där så tar 
jag här tillfället att önska er en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt 
År !

Med vänliga hälsningar
Claes Grill
ordförande

Ormbunkar bredde över 
mossklädd sten

det fi na mönstret som 
blir beundrat

när höstens färger
slocknar
en för en.

Hjalmar Gullberg

Foto från Henrik Zetterlunds läs-
värda blogg
http://henrikzetterlund.word-
press.com/
om sevärt i Botaniska året runt
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Tiden går fort, det blir snabbt 
mörkt om kvällarna och vintern 
kommer allt närmare.

Som vanligt är det full fart i 
trädgården. Alla insamlade frön 
ska rensas och sorteras. En del 
frön går till vårt utbyte med an-
dra botaniska trädgårdar värl-
den över, men en hel del erbjuds 
er alla via Konnässörsklubben. 
Vi räknar med att börja årets 
fröförsäljning innan jul. Ni 
hittar mer information på vår 
hemsida, www.gotbot.se.

Regnskyddet till skolunder-
visningen står nu färdigt. Det 
är tack vare er vänner vi kun-
nat bygga det ! Om ni promene-
rar i trädgården hittar ni det 
längs vägen mellan stolpboden 
och restaurangen. Vår pedagog 
har redan haft många lektioner 
där och det fungerar väldigt 
bra.

Under december och över jul-
helgerna visar vi utställningen 
”Botaniskt broderi” i växthusen. 
Det är gruppen Textila äventyr 
som skapar med tyg och garn, 
inspirerade av växter i Bota-
niska trädgården.

Jag hoppas vi ses på julfesten 
den 4 december ! Om inte, vill 
jag passa på att önska er alla en 
riktig God Jul och ett Gott Nytt 
År !

Mari Källersjö

Det glimmar i guld och i klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,

ty hösten är kommen och björkar och lönn
de fäller nu bladen till marken.

Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt,
vi väver ett täcke så varmt och tätt,

vi väver ett täcke
åt marken.

Elsa Beskow

F
ot

o:
 E

va
-L

en
a 

L
ar

ss
on

Visste du det
här om Botaniska
trädgården … ?

Botaniska är med sina 175 hek-
tar en av Europas största i sitt 
slag. Den odlade delen upptar 
ungefär 40 hektar och rymmer 
cirka 12 000 arter och kultur-
former. Totalt på friland och 
i växthus fi nns här ca 16 000 
arter och kulturformer.

Botaniskas Växthus rymmer 
4 000 olika växtarter, bland an-
nat Sveriges största samling av 
tropiska orkidéer, köttätande 
växter och det sällsynta påskö-

trädet som är utdött i sin natur-
liga miljö.

Välkommen på besök året 
runt ! Du kan också gå på en 
intressant digital rundtur i de 
olika rummen i växthusen, de 
olika orkidéhusen, tropikhuset 
och Disahuset !

Se www.gotbot.se


