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Kära medlemmar,

fototävling. Denna gång vill vi
få in bidrag på Botaniska i vinSå kan vi då se fram emot ljuterskrud. Som vanligt belönas
sare tider och våren! Snödropde främsta bidragen, som sedan
parna blommar ju redan och
trycks upp som vykort och säljs
visst är det alltid spännande att i Botaniskas butik. Gå gärna
se vilka lökar, som kommer upp. in på vår hemsida och ta del av
Men innan våren är här så kan instruktionerna för att därefter
man ändå med fördel ta en pro- ta med kameran på vandring i
menad i Botaniska trädgården. trädgården!
I januari utan snö njöt i alla fall
Det medsända årsprogramjag av den fantastiskt smaragd- met är verkligen värt att stugröna mossan, som breder ut
dera och utnyttja för att planera
sig i Japandalen och på många
deltagande i de intressanta akandra ställen. Dessutom kan
tiviteterna. I år kan man också
man njuta av fågellivet. Sen får följa Botaniskas nye chefsträdvi inte glömma växthusen! Den gårdsmästare, Anders Stålhand
unika samlingen av kuddvivor
på visning.
och inte minst Sveriges största
Utöver årets två långresor
samling av tropiska orkidéer.
kommer vi även i år att erbjuda
Föreningen fortsätter med
två dagsresor, som vi återkom-
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mer med information om.
Om ni av någon anledning
ännu inte betalat årets medlemskap så ber jag er att göra det så
snart som möjligt. Det besparar
oss både arbete och kostnader
för påminnelser. Glöm heller
aldrig att ditt/ert medlemskap
betyder väldigt mycket för Göteborgs botaniska trädgård!
Vill också passa på och tacka
alla, som utöver att betala
årsavgiften sänt en extra gåva.
Mycket uppskattat, stort tack !
Ta gärna del av senaste nytt
från föreningen och trädgården
genom att gå in på vår hemsida
www.botaniskasvanner.se
Med vänliga hälsningar
Claes Grill, ordförande

Höstens fototävling HÖSTEN lockade många
Första pris gick till Emilia Pålsson för den stämningsfulla bilen ”Japanpromenad”.
Juryn hade ett digert, och trevligt arbete att utse tre vinnare – och ett specialpris!
Prisutdelningen skedde på vår traditionella julfest i december.
Vi säger grattis till alla vinnare!
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Vänbladet
Kära Vänner!
Visst känns det skönt att vi går
mot ljusare tider? Om ni inte
redan gjort det är det dags att
beställa frön från Konnässörsklubben. Några riktigt rara
nyheter för året är Eldkrasse
(Tropaeolum speciosum) och
Turkisk pelargon (Pelargonium
endlicherianum).
Årets program är ute och som
ni kan se ﬁnns det många spännande aktiviteter. Närmast är
det dags för årets Orkidéfrossa
som startar 1 mars. Titta gärna
in på vår hemsida då och då, för
det dyker ibland upp nya evenemang under året.
Under vintern har vi haft
fullt upp här i trädgården.
Det milda vädret har gjort att
vi kunnat genomföra en rad
förbättringsprojekt. Muren vid
Perennrabatten har lagats och
stigar och trappor har reparerats för att förbättra tillgängligheten. Längs huvudvägen
har ett omfattande grävarbete
gjorts för att förbättra vattenavrinningen. Inomhus pågår
frörensning, omplantering och
underhåll i växthusen, etikettframställning och beställning
och planering inför sommaren.
I december 2014 presenterade Eva Sahlin sin doktorsavhandling som handlar om grön
rehabilitering. Hon har följt
arbetet i Botaniskas ﬁna verksamhet, Gröna Rehab. Resultaten visar att natur och trädgård
har stor inverkan på människors förmåga att hantera stress.
Så kom hit till Botaniska,
promenera runt och låt er fyllas
av livskraft!
Vi ses till våren!
Mari Källersjö

Andra pris i höstens fototävling
gick till Anita Lucic för ”Spegeldammen” ...

Aktuellt /händer i vår

... och tredje priset till Helena
Svensson för ”Stenarna”.

Fototävling
– Vintermotiv från Botaniska.
Botaniskas Vänner utlyser ännu
en fototävling öppen för alla.
Bilderna måste vara tagna
i Botaniska under tävlingsperioden 1/2–22/3 och skall vara
högupplösta i jpg.-format. Max 3
tävlingsbidrag per deltagare.
Priser delas ut som presentkort i Botaniskas Butik. Läs mer
på www.botaniskasvanner.se
Årsmöte 26 maj
Friskare, gladare och smartare
barn med utomhuspedagogik?
Föreläsning av Botaniska
trädgårdens pedagoger som
berättar om en studieresa till
England och Botaniska trädgårdens skolverksamhet.
Inbjudan i nästa medlemsutskick som kommer i april!

Länktips:

”Blått paraply” gav specialpris
för konstnärlighet
till Inger Olsson.

Läs mer om nystartade trädgårdsnätverket Svenska trädgårdar i väst.
Hemsidan är under utarbetande. Se bl.a. karta och läs om
spännande kulturhistoriska
trädgårdar i Västsverige att
besöka i vår!
www.svenskatradgardarivast.se

