
Nu har tjälen gått ur jorden och det 
är hektiska tider i parken.
Vi har i år färre säsongsanställda i 
trädgården och har därför fått spa-
ra in på ettåriga grönsaker i köks-
trädgården. Vi hoppas det är en 
engångsföreteelse.
Vi är mycket tacksamma för det ut-
ökade regionbidraget som kommer 
oss till del från 2014 och framåt.

Det händer dock mycket roligt i Bo-
taniska i maj:

Vårens motivrabatt börjar ta form 
ovanför Spegeldammen.

Mats Lindegren är snart klar med årets 
gästträdgård. Den bygger på sten och 
alpina växter och har fått namnet ”Rö-
relse, Kraft och Stilla Skönhet”. Den 
står klar lagom till Trädgårdsamatörer-
nas stora konferens i Botaniska 31 maj 
- 2 juni.

Nu är de nya besökstoaletterna klara i 
entrén! Även dräneringsarbetet är klart 
och trädgården är sig snart lik igen.

SMÅ GRODORNA 12/5 - 9/6
En utställning om grodor ur ett konst-
närligt och zoologiskt perspektiv. Inge-
gärd Samuelsson har världens största 
samling av grodfigurer. Vi visar några 
av dem. Du får också lära dig spän-
nande saker om levande grodor. I 
samarbete med Nordens Ark.

Nallepicknick 22 maj kl 10 - 12
Ta med barn, gosedjur och picknick.
Stora gräsmattan. Ingen anmälan.

Fanny Grens väg
Den populära sommarteatern fortsät-
ter i år och du kan boka biljetter  här

Arboretet 60 år 14/5 kl 18 
Björn Aldén visar asiatiska träd. 50 kr

Fåglar i Botaniska 21/5 kl 18 
Fågelpromenad med Stig Fredriksson 
(NaturStig). 50 kr

Sightseeingtåget Stinsen 12/5 - 29/9
Åk tåg från entrén till Klippträdgården.
Avgår varje halv timme sö kl 11-16.
on kl 17-20. Enkel 20 kr / t.o.r 40 kr

Visning av Klippträdgården 
22/5 kl 18.30
Marika Irvine visar Botaniskas vack-
raste plats med växter från hela värl-
den. 50 kr

Försommar i Bambulunden
29/5 kl 18
Henrik Zetterlund visar tidigblomman-
de woodlandväxter. 50 kr

Göteborgsvarvet är i år 18 - 19 maj. 
Då går det inte att köra fram till Bota-
niska med bil.
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Trädgården har öppet varje dag kl. 9 tills solen går ner. Frivillig entréavgift 20 kr.
Växthusen 10-16 (okt- april) 10 - 17 (övrig tid).  Entréavgift 20 kr.

Butiken  12 - 17 (nov - mars) 11 - 18 (okt) 10 - 19 (övrig tid).
    Hundar får inte vara i trädgården 1 mars - 30 september 
    Prenumeration nyhetsbrev: agneta. green@vgregion.se

Verksamheten ingår i

http://fannygrensvag.com
http://www.gotbot.se
http://www.botaniskasvanner.se
https://www.facebook.com/pages/G%C3%B6teborgs-botaniska-tr%C3%A4dg%C3%A5rd/10150105208115093

