
Botaniskas lökar och knölar
Göteborgs botaniska trädgård har en 
av världens främsta samlingar av vil-
dinsamlade lök- och knölväxter. I april 
blommar de som vackrast!

Onsdagarna 11, 18, 25 april kl 18
Visning med Henrik Zetterlund som är 
trädgårdens expert på lök- och knöl-
växter. Pris: 50 kr. Biljett köps i Butiken

Zetterlunds trädgårdsblogg
Botaniskas intendent Henrik Zetter-
lund har en ny blogg där du kan följa 
hans arbete i trädgården. Henriks spe-
cialområden är bla. dionysia och lök- 
och knölväxter.
Till bloggen

Öppet hus i lökhusen
söndag 15 april kl 12 - 16

En gång om året öppnar vi dörrarna till 
barnkammaren för våra lök-och knöl-
växter. Möt personalen som arbetar 
där och bla. ansvarar för det kontinu-
erliga förökningsarbetet. Introduktion 
kl 12 & 14. Ingång via Växthusentrén. 
Entré 20 kr

Endangered Part 5: Garden
Söndag 15 april kl. 14.00-14.30.

 Passa på att samma dag se delar ur 
teaterföreställningen Endangered av 
och med Frauke, Caroline Lundblad.
Med butohkroppens uttryck utforskas 
människans rum och tid.
Japandalen. Läs mer

Påsklovspyssel för barnen
10 - 13 april kl 11, 13 och 14
Hur löken blir en blomma

Studera och plantera lökväxter till-
sammans med Botaniskas pedagog. 
Lökängen står i full blom och med lupp 
undersöker vi hur växterna ser ut på 
nära håll och vad som ryms i lökens 
inre rum.  Du får också plantera en lök-
växt att ta med hem. 
10-13 april kl 11.00, 13.00 och 14.00. 
Samling utanför Butiken. Begränsat 
antal platser, anmälan på 
031-741 11 00 (Butiken)

Möt våren i Botaniska
Sön 1 april och lör 14 april kl 13

Promenad med prefekt Mari Källersjö. 
Pris 50 kr. Biljett köps i Butiken.

Nu blommar våra rododendron
Tisdag 24 april kl 18

Visning med Björn Aldén.
Släktet Rhododendron trivs i Botaniska 
trädgården. Det milda, fuktiga klimatet 
och en något sur jordmån är just vad 
växten vanligen vill ha. Här växer un-
gefär 100 olika rododendron (inklusive 
azalea), varav cirka 80 är rena arter. 
Det bara under tre-fyra månader som 
det inte blommar alls i dalen. Som 
vackrast är här i april-maj.
Pris: 50 kr,. Biljett köps i Butiken

Sommartider i Butiken
Lördag 31 mars - söndag 30 septem-
ber har Butiken öppet kl 10 - 19 varje 
dag. Då rullas också växtvagnarna 
fram. Just nu kan du köpa vårlökar att 
plantera och lökväxter i kruka. Sättpo-
tatis och grönsaksfröer finns.

Restaurang Botaniska Paviljongen
har nu öppet varje dag kl 10 - 16 och 
serverar lunch och kaffe. 
Restaurangen drivs i privat regi och 
nås på  031 - 410133.

Japansk dans i Japandalen
Ami Skåbergs dans med skolelever i 
Japandalen är tradition vi det här laget. 
Kl 10 och 11.45 den 23, 25, 27 april 
och 2, 8 maj. Läs mer

Vitsippsdalen
Nu har de första vitsipporna slagit ut i 
dalen! Tänk på att det finns risk för fal-
lande träd här när det blåser och regnar.
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Trädgården har öppet varje dag kl. 9 tills solen går ner. Frivillig entréavgift 20 kr.
Växthusen 10-16 (sept - 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

Vi bygger för utställningen ÖkENliV 
som öppnar 2 juni 2012. Växthusens 
suckulenthus är därför tills vidare 
stängt.

1 mars - 30 september får man inte 
ha med sig hunden i Botaniska 
trädgården. 
Anledningen till att hundar inte får 
vara i trädgården under växtsäsong-
en är att det i en botanisk trädgård 
finns värdefullt växtmaterial som 
kan komma till skada. Alla hundäga-
re plockar inte heller upp efter sina 
hundar vilket blir en sanitär olägen-
het för våra trädgårdsarbetare. Vi 
hoppas på förståelse och hälsar alla 
hundar välkomna oktober - februari. 
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