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Torsdag 28 mars, kl. 19:00: Nya växter att vänta i Sverige? Erik Ljungstrand, som 

har funnit ett antal nya inhemska växter för landet, berättar om hur han tänkt när han sökt 
efter dessa, om hur han redan för mer än fyrtio år sedan gjorde upp en lista över vilka 
”nya” växter som skulle kunna hittas i vårt land, samt ger exempel på växter som redan 
har påträffats, och tipsar om vilka som skulle kunna vara troligast att de ännu växer 
oupptäckta hos oss. 
 

Torsdag 25 april, kl. 19:00: Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, 
inklusive val av styrelse och övriga funktionärer. Eventuella motioner till årsmötet skall 
ha inkommit till sekreteraren senast en månad innan detta möte. Efter pausen föreläser 
växtfysiolog Hans Ryberg om ”Växter och vatten”. Vilka är drivkrafterna för att få upp 
vatten 100 m? Varför drunknar inte vattenväxter? Hur klarar olika växter brist och 
överskott på vatten? Några svar på dessa frågor bör komma. 
 

Tordag 23 maj, kl. 19:00. Botanik på internet. Börje Wernersson (styrelseledamot, 
Botaniska Föreningen i Göteborg) ger oss en inblick i vilka möjligheter som internet 
erbjuder för ökad kunskap om botanik generellt och kärlväxter i synnerhet, allt från 
grupper som Botanik i Väst och Vilken växt på Facebook till encyklopediska Wikipedia. 
 
LOKAL för våra föredrag är, om inget annat anges, Botanhusets (f.d. Botaniska 
institutionens) föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22 B i Göteborg. 

Tyvärr går det inte att ställa upp husets entrédörr i samband med mötena, men någon 
medlem kommer att finnas i närheten av entrédörren för att släppa in dem som kommer 
i tid. Om du skulle råka bli försenad till ett föredrag kan du knacka på föreläsningssalens 
bakre fönster (gå uppför backen till vänster om entrén), så kommer det snart någon och 
öppnar för dig. 

ALLA är välkomna till föredragen härovan, vilka arrangeras av Botaniska Föreningen 
i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska 
Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna. Vi samarbetar dessutom med 
Studiefrämjandet. 
 


