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Kära medlemmar,

Vilken underbar sensommar/
höst vi har kunnat njuta av   ! 
Men, nu stundar vinter och 
då kanske man inte tänker så 
mycket på besök i Botaniska 
trädgården. Men, en prome-
nad i trädgårdens vintervila är 
faktiskt både vacker och rogi-
vande. Om vädret skulle göra 
att detta inte lockar så kan man 
också alltid njuta av värme och 
blomprakt i de fi na växthusen. 
Dessutom är ju restaurangen 
öppen i ny regi – AnyDay.

Närmaste aktivitet är den 
traditionella julfesten den 6 
december. Det är verkligen 
roligt att så många kommer för 
att mingla, dricka glögg, köpa 
lotter, handla julsaker i buti-
ken och inte minst naturligtvis 
följa med på guidade visningar 
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i de upplysta växthusen. Besök 
också gärna vår hemsida www.
botaniskasvanner.se och Face-
book för att få senaste nytt från 
föreningen och trädgården.

Med detta utskick kommer 
medlemskort samt inbetal-
ningsavi för 2017. Jag hoppas 
innerligt att du/ni vill fortsätta 
att vara Vänner. Vi är en stor 
och mycket betydelsefull för-
ening för Göteborgs Botaniska 
Trädgård ! Ditt/ert fortsatta 
medlemskap är därför väldigt 
viktigt ! Därutöver medför ju 
medlemskapet ett antal för-
måner, som beskrivs på inbe-
talningskortet. Ta också gärna 
chansen att ändra enskilt med-
lemskap till par om detta skulle 
passa och även att intressera 
vänner och bekanta. Och varför 
inte ge bort ett medlemskap 
i julgåva ! Se mer info på vår 

hemsida under ”Bli medlem”.
I detta Vänbrev beskrivs två 
resor utöver Japanresan, som 
planeras nästa år. Eftersom ni 
bara får Vänbladet 4 ggr per 
år, kommer information om 
resor, även dagsresor, nu att 
ges på vår hemsida och direkt 
till de, som har angivit sin e-
postadress. Så, den som vill ha 
snabb information gör klokt i 
att meddela er e-postadress till 
info@botaniskasvanner.se

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 många fi na botaniska 
upplev elser !

Med vänliga hälsningar
Claes Grill, ordförande

Botaniska i vinterskrud 2015
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Vänbladet
Kära vänner !

Så blev det ändå höst till slut. 
Hösten är ju en väldigt spän-
nande tid i trädgården med 
frukt- och grönsaksskörd, vack-
ra höstfärger och inte minst 
utplantering av alla lökar som 
kan glädja oss nästa vår. Evene-
manget ”Höstens skafferi” som 
anordnades den 18 september 
blev fantastiskt lyckat, med 
bland annat svampförsäljning, 
musteri och tips på hur man 
konserverar grönsaker. Vän-
nernas trädgårdsvärdar gjorde 
också en verkligt fi n insats den 
dagen ! Tack för att ni fi nns ! Vi 
kommer att återkomma med en 
liknande satsning nästa år. Håll 
utkik efter den i programmet !

En annan höstaktivitet är 
att ta upp dahliorna. Det gör vi 
för att de inte ska drabbas av 
frost men också för att ge plats 
åt vårens lökväxter. I år var 
dahliorna högre och vackrare 
än någonsin. En nyhet var att 
besökarna kunde plocka ihop 
vackra buketter och också köpa 
många av knölarna i vår butik. 
Det blev så populärt att det är 
också något vi tänker fortsätta 
med. Exakt vilken dag det sker 
är svårt att veta i förväg efter-
som det påverkas av väder och 

annat. Det går därför inte att 
informera om i programmet 
eller i ett medlemsbrev. För att 
ni Vänner ändå ska få ”första 
tjing” kommer vi nästa år att 
skicka ut förhandsinformation 
till alla er som har lämnat er 
e-postadress.

Vår nya skollokal ”Roten” har 
nu börjat tas i bruk. Ni hittar 
byggnaden invid huvudvägen, 
mitt emot stora gräsmattan. 
Härlig att kunna ta emot barn 
och unga i en vacker och inspi-
rerande miljö !

Ett viktigt uppdrag för en 
botanisk trädgård är att bevara 
växternas mångfald. Sedan 
några år har Botaniska trädgår-
den i samarbete med Länssty-
relsen i Västra Götaland börjat 
samla in frön av sex hotade 
västsvenska växtarter och 
föröka dem. De hotade arterna 
är drakblomma, fjädergräs, 
martorn, mosippa, ostronört och 
vityxne. I september skedde en 
första utplantering av ett 80-tal 
små martornsplantor. Martorn 
är en art som endast fi nns kvar 
på ett fåtal ställen längs den 
svenska kusten. Det känns väl-
digt roligt att på det här sättet 
kunna bidra till att skapa fl er 
livskraftiga bestånd.

Jag hoppas vi ses på Julfes-
ten. Om inte får jag önska er en 
God Jul och ett Gott Nytt År !

Vänliga hälsningar
Mari Källersjö

Årets Trädgårdsbok

Henrik Sjöman har arbetat som 
vetenskaplig intendent och bo-
tanist i Botaniska trädgården i 
Göteborg sedan 2015 och ansva-
rar där för trädgårdens träd och 
buskar. Han har även en tjänst 
på Statens Lantbruksuniversi-
tet i Alnarp där han undervisar 
och forskar.

I samband med årets Bok-
mässa i Göteborg tog han och 
medförfattaren Johan Slagstedt 
emot Gartnersällskapets pris 
för årets trädgårdsbok. De fi ck 
priset för ett verk i två delar, 
Träd i urbana landskap och 
Stadsträdslexikon.

Gartnersällskapets motive-
ring till nomineringen samman-
fattar väl detta verk:

”Dessa tunga volymer, som 
båda inleds med att ”Vikten av 
grönska i våra städer kan inte 
överskattas”, är givande läsning 
för alla trädintresserade. Den 
första volymen ger insikt om 
hur träden har utvecklat olika 
egenskaper för att klara de mil-
jöer de kommer ifrån. Vi får ock-
så gedigen kunskap om plante-
ring, trädval och gestaltningens 
betydelse. Den andra volymen 
redovisar mer än 1 000 träd och 
nästan 100 olika trädsläkten för 
stadens alla platser, med bilder 
och beskrivningar. Tillsam-
mans, ett enastående tillskott 
till trädgårdslitteraturen.”

Henrik Sjömans forskning 
om träd i urbana miljöer upp-
märksammades också i augusti 
i media runt om i landet.
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