
Träd och lökar i Botan 

Denna höstliga lördag kunde vi äntligen samlas kring en Gillesaktivitet igen. Detta var en 

”delsamling” för att visa hur arbetet i Botan fortskrider. Vi har beviljats medel ur Alida och 

Otto Vilssons fond vid två tillfällen. I det första steget var tanken att vi skulle sätta upp 

skyltar med svenska och latinska namn på träden i Botan. Park & grönyta på kommunen har 

varit oss behjälpliga med att inventera trädbeståndet, presentera namnen och de har också 

fäst upp skyltarna på träden. Eftersom Grönlunds plåt har varit så generösa, att de sponsrat 

oss med skyltmaterialet, kommer anslaget att räcka till mera. En del har vi lagt på att 

plantera ettusen blomsterlökar i tusenårsstadens vackra botaniska park. Än en gång har vi 

fått hjälp av Park & grönyta att välja ut passande lökar, de har preparerat ängsmark och de 

har planterat de ettusen lökarna. 

I lördags kunde vi visa upp frukterna av våra insatser. Ett sjuttiotal personer mötte upp för 

att ta del av den höstsmyckade parken. Åldermannen hälsade välkommen och berättade om 

Skara Gilles del i arbetet med att göra Botan ännu mera attraktiv. För att leda besökarna 

genom hela parken, hade Gillet ordnat en namntävling. Det gällde att finna elva bokstäver 

som placerats på de skyltar som sitter på träden. Genom att kasta om bokstäverna bildades 

ordet ”Teglagården”. Det föreslagna namnet på det äldreboende som skall byggas vid 

Viktoriasjön. 

Ett av träden hade klätts i en vacker skrud. Den Coronafilt som medlemmar i Skara Gille 

arbetat med hela sommaren, hade draperats runt en stam. Mera om denna filt i ett senare 

utskick. 

I anslutning till Örtagården finns de planerade blomsterängarna. Här fanns Christina 

Johansson på plats för att berätta om områdena och om de lökar som planterats. Hon visade 

bilder på de arter som kommer att pryda ängarna kommande år. 

Andra representanter från Gillesnämnden såg till att servera varm korv till de 

promenerande. Ett uppskattat inslag i den kyliga parken. Lyckligtvis var korvståndet placerat 

i lä, vilket ökade trivseln. 

Barbro Hassel visade var utslagsfrågan fanns och hanterade de inlämnade svarstalongerna. 

Många var de som lyckades få bokstäverna i rätt ordning och räknat alla 267 ärter i burken. 

Priser var symboliska planteringsspadar som Jula varit vänliga att skänka. 

När vi summerar lördagseftermiddagen kan vi, som så ofta, konstatera att trivselfaktorn är 

hög när Skara Gilles medlemmar samlas. Skaran utökades med tre under dagen. Ett tecken 

på att vi snart behöver träffas igen?  



 
Entrén till Botan strax före kl 14 

 
Korv med bröd efter avslutad promenad    Christina visar bild på kommande liljor 

 
Barbro berättar om rätt svar. 

Bilderna är tagna av Erik Sånnek 


