
Botaniskas Vänner • Carl Skottsbergs Gata 22 A • 413 19 Göteborg
www.botaniskasvanner.se • Tel: 031-41 59 40 • Postgiro: 62 81 20-8 • info@botaniskasvanner.se

1

Kära medlemmar,

Sedan förra Vänbladet har 
Föreningen haft fl era aktivite-
ter. Först en mycket intressant 
Carl Skottsbergsföreläsning 
om Karin Larssons Sundborn, 
därefter adventskaffe i Växthu-
sen där hembakade lussekatter 
fi ck strykande åtgång och även 
resulterade i nya medlemmar. 
Sist men inte minst den tradi-
tionella Julfesten med många 
deltagare och rekordstor försälj-
ning i butiken.

Den mörkaste tiden är förbi 
och dagarna blir allt ljusare ! 
Någon vit jul, som kunde lysa 
upp blev det inte heller i år. 
Som vanligt infi nner sig vintern 
snarare i januari då snödrop-
parna redan optimistiskt kom-
mit långt på väg mot blomning. 
Innan vårpromenaderna i träd-
gården rekommenderar jag som 
vanligt besök i växthusen. Den 
unika samlingen av kuddvivor 
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och Sveriges största samling av 
tropiska orkidéer blommar där.

Med detta nummer följer ett 
nytt omfattande årsprogram för 
Botaniska Trädgården. Fantas-
tiskt många spännande möjlig-
heter att se och höra Botaniskas 
specialisters beskrivningar av 
trädgårdens alla sevärdheter. 
Vid vissa aktiviteter fi nns våra 
volontärer i form av ”Parkvär-
dar” på plats. Tag gärna kon-
takt med dem !

En stor begivenhet, Körsbärs-
blomningsfesten. Hanamin, den 
30 april vill jag redan nu slå ett 
slag för. Föreningen med hjälp 
av volontärer kommer att vara 
på plats då och butiken kommer 
igen att ha speciella erbjudan-
den för medlemmar. Kan inte 
avslöja några detaljer nu utan 
mer följer på vår hemsida www.

botaniskasvanner.se  där man 
också kan ta del av aktuell in-
formation från Föreningen.

I detta Vänblad får ni mer 
information om alla resor, som 
Föreningen planerar i år. Var 
gärna ute i god tid om ni vill 
försäkra er om deltagande. 

Om ni av någon anledning 
ännu inte betalat årets medlem-
skap 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 Gö-
teborgs Botaniska Trädgård och 
samtidigt innebär en mängd 
fördelar.

Vill slutligen passa på och 
tacka all de medlemmar,som 
i samband med medlemsinbe-
talningen också givit en extra 
gåva.

Med vänliga hälsningar
Claes Grill, ordförande
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Vänbladet
det högsta antalet på 15 år. Jag 
hoppas att lika många och helst 
ännu fl er vill komma hit i år. 
Programmet för 2017 är ute. 
Som vanligt händer det mycket 
spännande. Missa inte visning-
arna bakom kulisserna i febru-
ari, där ni får stifta bekantskap 
med de sällsynta och svårodlade 
kuddvivorna, Dionysia. Under 
sportlovet kan ni måla med 
vinterns blommor tillsammans 
med barn och barnbarn. Aktivi-
teten äger rum i den fi na, nya 
skolbyggnaden Roten.

Vid Göteborgs universitet har 
inrättats ett Centrum för bio-
diversitet. Det nya centrumet 
innebär ett helt nytt samarbete 
mellan 13 olika institutioner i 

västra Sverige. Förutom Göte-
borgs universitet ingår också 
Göteborgs botaniska trädgård, 
Sjöfartsmuseet Akvariet, Göte-
borgs naturhistoriska museum, 
Nordens ark, Universeum, 
Havets Hus samt Chalmers. 
Tillsammans ska vi arbeta för 
att bevara den biologiska mång-
falden.

Under 2017 fortsätter pla-
neringen av nya växthus i 
Botaniska. Det känns verkligen 
fantastiskt att få vara med om 
en sådan spännande utveckling 
i trädgårdens historia. Jag kom-
mer under året att berätta mer 
om vad som händer.
Vi ses till våren !

Mari Källersjö

Kära Vänner !
Äntligen går vi mot ljusare 
tider ! År 2015 planterade vi 
ut 200 000 lökar i olika delar 
av trädgården och våren 2016 
blev helt spektakulär. Nu ser 
vi fram emot en ny fantastisk 
vårblomning. I rundlarna i 
entrén samsas rosa, vita och 
ljusgula toner. I löklisten längs 
huvudvägen visas olika typer 
av tulpaner, allt mot en bädd av 
vit förgätmigej. Längs med den 
nygjorda trappan upp mot Ljus-
bågen blandas iris, ljusblommor 
och pärlhyacinter i mängd, och 
blomningen fortsätter upp över 
hela åsen mot Örtagården.

Förra året besökte 677 000 
människor trädgården. Det är 

volontärnytt
Stort tack till alla volontärer som ställde upp på 
julfesten och bidrog till den goda stämningen och 
att allt fl öt så smidigt. Och det är inte självklart 
med ca 300 vänner, som bl. a. köade för biljetter 
till visningarna av växthusen !

På min uppdaterade lista fi nns nu ett 40-tal 
volontärer och trädgårdsvärdar. Men vi ser gär-
na att det blir fl er. Bl.  a. behövs det datorkunnig 
hjälp i Grindstugan med administrering av med-

lemskap och adressregister. Fler trädgårdsvär-
dar, som under helger och vid speciella program 
visar besökare till rätta, är också välkomna.

Ert arbete är synnerligen uppskattat av 
Botaniska trädgården och bidrar i högsta grad 
till en utveckling av denna och vår förening. Det 
ger dessutom tillfälle till många intressanta och 
trevliga möten.

Intresserade kan höra av sig till mig, på 
e-postadress mg.dahlstrom@comhem.se eller 
telefon 031-16 93 70.

Margaretha Dahlström
V. ordf. och sammankallande för volontärerna
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Botaniskas dionysiasamling som har börjat sin blomningstid.
Söndagarna 15 och 19 februari kan du komma bakom kulisserna och beundra dem.
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Missa inte !

Under 2016 var Botaniska en 
del av Gothenburg Green World 
tillsammans med bland andra : 
Gunnebo Slott & Trädgårdar, 
Liseberg och Göteborgs stad 
och Trädgårdsföreningen. Det 
hände många gröna, sköna 
saker i regionen under året som 
gick men 2017 ser inte ut att bli 
så mycket sämre.

Bland allt som händer i Bo-
taniska är det ett par saker vi 
rekommenderar att du kryssar 
för i almanackan :

Hanami-söndag 30 april
Höstens skafferi 24 septem-

ber
Pumpakavalkad 28 okt–5 

november
Konstutställningarna ”Bey-

ond Plant Blindness” och ”Epi-
fytiska sällskapet”, som pågår 
april–september både ute och 
inne.

In och utsikter
Redan 21 januari är det dags för 
årets första konstutställning i 
Floras Rike. Det är Anni Fog-
lert som låter en avocadokärna 
spegla vår mänsklighet.

Vernissage lördag 21 janu-
ari kl.13. Utställningen pågår 
t.o.m. 2 april.

Facebook
Det dyker hela tiden upp nya 
aktiviteter i trädgården, ar-
rangerade av oss eller andra. 
Bästa sättet att inte missa 
någonting är att följa Botaniska 
på Facebook

Instagram
Vill du se vad som händer 
bakom kulisserna lägger våra 
trädgårdsmästare ut bilder på 
Instagram

Lakritsutställning
Tiden för lakritsutställningen 
”Sött & Salt” är förlängd och ut-
ställningen pågår i Växthusen 
t.o.m. 19 februari.

nya skollokalen Roten, centralt 
placerad i trädgården. I denna 
har fl era klasser små frusna be-
sökare kunnat söka skydd och 
äta sin matsäck eller mikrosko-
pera och laborera med natur-
föremål. Vi har också haft ett 
par temaveckor på såväl skoltid 
som lov: Spannmålsverkstad 
med och bakning som halm-
slöjd, linslöjdsverkstad samt 
fl addermuspyssel i samband 
med växthusutställning.

Växthusen är alltid inspire-
rande klassrum som ger tillfälle 
till utblickar mot all värdens 
fl ora. Vi hoppas på att i framti-
den kunna utveckla även detta 
allt mer.

Kennert Danielsson
Trädgårdspedagog

Intill skolträdgården växer 
långsamt men säkert nya leky-
tor: Barnens botaniska skall bli 
en lockande, inspirerande le-
vande miljö för lek och lärande. 
Ett par av de gamla trädinosau-
rierna har fått stå kvar medan 
de mest skröpliga har blivit 
kompost, det har fl ätats nya 
pilkojor och staket, och ett av 
dessa staket har inrymt en sol-
roslabyrint. Solrosorna skörda-
des vid förra sommarens slut av 
talgoxar och barn. Under sista 
oktoberveckan satte ett par 
skolklasser samt några intres-
serade barnfamiljer hundratals 
narcisslökar som vi kan njuta 
av nu i vår. 

Under 2017 kommer alltfl er 
klasser också få tillgång till den 

Botaniskas små vänner
– en växande skara !

Tillsammans med de botaniska trädgårdarna i Prag, Tjeckien, 
Buda Arboretum, Budapest Ungern och AMU botaniska trädgård, 
Poznan Polen, har Botaniskas undervisning fått EU-medel för ett 
treårigt projekt. Detta kommer att fokusera på besökare med sär-

skilda behov, och vi hoppas kunna åstadkomma något
som kan passa alla åldrar:

Under sista veckan i oktober arbetade fem skolklasser och därefter ett 
antal familjen med att plantera narcisslökar. Barnen hjälpte först till 
med att rycka upp solrosorna, som vuxit där innan. Därefter fi ck fl era 
hundra lökar sin plats intill solroslabyrintens pilstaket, där de kom-
mer pryda sin plats under våren.
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Våra skräddarsydda resor till Gotland i maj 
och Sydafrika i oktober med både erfarna lokal-
guider och ciceron från Botaniska trädgården 
bokar på bra, så skynda dig att reservera plats 
via länkarna på vår hemsida: botaniskasvanner.
se/resor

Alternativt kontakta Hummingbird direkt : för 
Gotlandsresan Lisa Rogö, lisa@hummingbird.se,
telefon 031-81 43 10 och för Sydafrikaresan 
Hanna Wik, hanna@africantours.se, telefon 031-
16 40 20. 

Sydafrikaresan kan förlängas med en extra 

vecka, t.ex. Safari, Vinlandet, Viktoriafallen etc.
Ytterligare två kortare exkursioner kommer 

att genomföras i år: en dagstur till Känsö och/el-
ler Vinga, med preliminärt datum den 8 juli och 
en kort resa med en övernattning till Kosterha-
vets nationalpark, inklusive besök på Kosters 
trädgårdar, preliminärt den 2–3 september.

För ytterligare information om dessa kortare 
exkursioner, se info på botaniskasvanner.se som 
läggs upp den första mars, eller kontakta Mats 
Havström: mats.havstrom@vgregion.se, 0702-
77 51 90.

På vår hemsida kan ni läsa mer om 
våra fantastiska samarbetspart-
ners. För aktuellt utbud, aktiviteter, 
medlemsrabatt och öppettider, se 
under ”Samarbetspartner” på
www.botaniskasvanner.se

R E S O R  2 0 1 7

Utsikt från de legendariska Taffelbergen,
där man blickar ut över Camps Bay och den vackra Kaphalvön.

Avs. Botaniskas Vänner, Carl Skottsbergs Gata 22  A, 413 19 Göteborg
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Vi uppmuntrar våra medlemmar 
att utnyttja era rabatter för inköp 
under hela året. Och snart är våren 
här ! Glöm inte att visa medlemsko-
ret i kassan före inköp !
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