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Kära medlemmar,

En sådan lyckad ”Höstens Skaf-
feri”-dag det blev i år. Fint vä-
der och väldigt imponerande ut-
ställningar av frukt och svamp ! 
Tänk att det fi nns en sådan 
variation av dessa i vår närhet ! 
Dessutom kunde man inhandla 
både fi na växter och ekologiska 
produkter. Botaniskas Vänners 
volontärer var närvarande med 
information om medlemskap 
och sevärdheter. Tack för en fi n 
insats !

Ni, som meddelat e-posta-
dresser, fi ck i år information 
om när man kunde köpa årets 
dahliaknölar och överblivna pe-
renner från Trädgårdens höst-
grävning. Kanske var det därför 
de sålde slut så fort ?

Närmaste aktivitet är den 
traditionella julfesten den 5 
december. Det är verkligen 
roligt att så många kommer för 
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att mingla, dricka glögg, köpa 
lotter, handla julsaker i butiken 
och inte minst naturligtvis följa 
med på guidade visningar i de 
upplysta växthusen.

I detta Vänbrev beskrivs 
planerade resor men eftersom 
vi bara sänder ut 4 Vänbrev 
per år, kommer information om 
resor, även dagsresor, nu att ges 
på vår hemsida och direkt till 
de, som har angivit sin e-posta-
dress. Så, den som vill ha snabb 
information gör klokt i att med-
dela oss e-postadressen.

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

Med detta utskick kommer 
medlemskort samt inbetalning-
savi för 2018. Jag hoppas in-
nerligt 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 ! 
Därutöver medför ju medlem-
skapet ett antal fördelar, som 
beskrivs på inbetalningskortet. 
Ta också gärna chansen att 
ändra enskilt medlemskap 
till par om detta skulle kunna 
passa och även att intressera 
vänner och bekanta. Och, varför 
inte ge bort ett medlemskap i 
julgåva ? I brevet beskrivs hur 
man enkelt kan gå till väga när 
det gäller betalning och över-
lämnande av gåvan.

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 
upplevelser !

Med vänliga hälsningar
Claes Grill, ordförande
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Kära Vänner !
Hösten är här. Redan i mit-
ten av oktober har vi haft fl era 
frostnätter.

Ibland händer det att män-
niskor jag möter säger: ”Nu 
när det är höst har ni det väl 
lugnt och skönt i trädgården.” 
Så är det inte riktigt. Hösten 
är en väldigt bråd tid för oss. 
Nu börjar det stora arbetet 
med att förbereda inför vintern 
och att planera för nästa år. 
Bevattningssystemet stängs 

ned och ses över. Maskiner 
ska underhållas. Massor med 
lökar ska planteras. Stigar och 
trappor kan behöva förbättras. 
Ombyggnationer och större 
anläggningsarbeten sker nu. 
Alla insamlade fröer rensas och 
grobarheten bedöms för att de 
sedan ska kunna fi nnas med i 
”Index seminum”, det vill säga 
det internationella fröutbytet 
mellan botaniska trädgårdar. 
Trädens hälsotillstånd bedöms 
och arboristtjänster beställs. 

Planering görs inför nästa års 
sommarblomsplanteringar, 
köksträdgård och skolträdgård. 
Frösådder, sticklingar och träd-
plantor sköts om. Våra fi na koi-
fi skar tas upp för vinterförvar. 
Just i år ägnar vi också mycket 
tid till att planera inför byg-
gande av nya publika växthus. 
Det är verkligen fullt upp !

Jag hoppas att vi ses på jul-
festen ! Om inte så får jag redan 
nu önska er en God Jul och ett 
Gott Nytt År !

Mari Källersjö

Bildtext: Lökplantering i entrén
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