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Kära medlemmar,

I år bjöds det på en höstresa i 
Vännernas regi, (Camilla Da-
nielsson) och nya researran
gören, Lena Production (Lena 
Ohlsson). Vi besökte Minne-
nas Trädgård anlagd av Tor 
Nizelius, tidigare Prefekt på 
Botaniska Trädgården. Den fö-
revisades föredömligt av sonen 
Tor Nizelius. Därefter besökte 
vi Norrvikens Trädgårdar, som 
nu håller på att rustas upp och 
verkligen också var värt ett be-
sök. En riktigt fi nt arrangerad 
höstdag !

Tor Nizelius junior förevisar
den berömda rönnen, som

infördes av Tor Nizelius Senior 
och som fi nns utanför

Botaniskas entré

Nu stundar vinter och då 
kanske man inte tänker så 
mycket på besök i Botaniska 
Trädgården men en promenad i 
trädgårdens vintervila kan na-
turligtvis vara både vacker och 
rogivande. Om vädret gör att 
detta inte lockar eller om man 
blivit kall under promenaden, 
så kan man ju också alltid
njuta av värme och blomprakt i 
de fi na växthusen.
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En ca 500 år gammal Vresbok 
från Norrvikens Trädgårdar

Närmaste aktivitet är den 
traditionella julfesten den 2 
december. Det är verkligen 
roligt att så många kommer för 
att mingla, dricka glögg, köpa 
lotter, handla julsaker i butiken 
och inte minst naturligtvis följa 
med på guidade visningar i de 
upplysta växthusen.

Besök också gärna vår hem-
sida www.botaniskasvanner.se 
och Facebook för att få senaste 
nytt från föreningen och träd-
gården.

Göran Åhman
aktiv volontär och mycket 

uppskattad styrelse-
medlem i Botaniskas

vänförening sedan fl era år, 
avled hastigt

den 17 oktober.
Han lämnar ett stort

tomrum efter sig i styrel-
sen och vi minns honom 
med innerlig värme och 

glädje.

Med detta utskick kommer 
medlemskort samt inbetalnings
avi för 2016. Jag hoppas inner-
ligt att du/ni vill fortsätta att 
vara Vänner. Vi är en stor och 
mycket betydelsefull förening 
för Göteborgs Botaniska Träd-
gård ! Ditt/ert fortsatta medlem-
skap är därför väldigt viktigt ! 

Spegeldammen på baksidan 
av boningshuset på Norrvikens 

trädgårdar

Därutöver medför ju med-
lemskapet ett antal fördelar, 
som beskrivs på inbetalnings-
kortet. Ta också gärna chansen 
att ändra enskilt medlemskap 
till par om detta skulle kunna 
passa och även att intressera 
vänner och bekanta.

Jag hoppas att 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
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Vänbladet
Kära vänner !

Ibland får jag frågan: Det är väl 
lugnt och skönt hos er, nu när 
det blir höst ? Inte alls, brukar 
jag svara. Det är på vinterhal-
våret vi gör stora fastighets- och 
anläggningsarbeten. Vi ren-
sar fröer, tar hand om växter 
för vinterförvar, planerar och 
beställer inför nästa säsong, 
servar maskiner och mycket 
mer. Det är fullt upp !

Nu står Stolpboden på sin nya 
plats. Med lite ny rödfärg kom-
mer den bli väldigt fi n. Stora 
Änggården, eller Gula huset 
som det ibland kallas, håller 
också på att få ett välbehövligt 
ansiktslyft.
En annan rolig händelse är att 
två nya botanister har börjat 
hos oss. Åsa Krüger kommer att 
ansvara för de tropiska växt-
samlingarna och Henrik Sjö-
man tar över ansvaret för 

Lökplantering i full gång

I förra Vänbladet presente-
rade vi vinnarbilderna i vå-
rens fototävling. Nu har det 
kommit till vår kännedom 
att det fi nns en spännande 
bakgrund till tredjeprisvin-
nande Anders Lillieborgs 
bild som visar Trädgårds-
orkidé Ulla Silkens. Denna 
har sin blomning från mid-
sommar och framåt. Vi vill 
gärna berätta mer om histo-
rien bakom och återkommer 
om det på vår hemsida.

Visste du det här 
om Botaniska ?

Trädgården har en egen peda-
gog som tar emot ca 10 000

elever per år från skolor
 i regionen. Sedan 2006 har 

Gröna Rehab, rehabilitering  av 
människor med stressrelaterade 

sjukdomar, lagts till som
ytterligare en viktig

verksamhet.

✿
Göteborgs botaniska trädgård 

och dess personal har fått fl era 
nationella och internationella 

priser genom åren. Trädgården 
är med sina ca 500 000 besökare 
per år ett av de största besöks-

målen i Västra Götaland.

✿

trädgårdens träd och buskar.
Nästa vår kommer Botaniska 
att riktigt explodera i färg och 
blomprakt. Hundratusentals lö-
kar har planterats ut, med hjälp 
av elever på August Kobbs gym-
nasium. Det kommer bli överdå-
digt. Det får ni inte missa !
Jag hoppas vi ses på julfesten. 
Om inte, så får jag önska er alla 
en riktigt God helg ! Tack för att 
ni fi nns !
  Mari Källersjö

”Hösten är en andra vår
där varje löv är en blomma.”

Albert Camus

I så fall är vår trädgård nu
en massiv rabatt av sådana 

”blommor”  !
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