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Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande i samband med 
årsmötet. Styrelseledamöter har samarbetat med Svenska Linnésällskapet, Sällskapet Linnés 
Hammarby, Uppsala TrädgårdsSällskap och Upplands Botaniska förening. Föreningen deltog 
i Botans dag och odlartävling den 31 augusti. Även detta år har föreningen haft möjlighet att 
göra ”arbetspass” i Linnéträdgården.  
 
Ingen utlysning av bidrag till de Linnéanska trädgårdarna gjordes detta år. Istället skedde en 
satsning på Linnés Vänners 20-årsjubileum. 
 
Projektet ”Vattenrådet för asp- och biotopvård” pågår men inget nytt finns att rapportera för 
året. Föreningen deltar även fortsättningsvis i diskussionerna kring bevarande av Årike Fyris. 
 
Under 2011 instiftade föreningen ett pris på 5000 kr till en person som uppmärksammat en i 
våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett 
vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. 2014 års pris gick till 
gymnasieläraren Birgitta Berggren från Dalarna för att hon bidragit med så mycket kunskap 
om växter och kultur på sin hemort, särskilt med tonvikt på Linnéanknytning. Priset delades 
ut vid föreningens vid årsmöte den 24 februari.  
 
Under år 2013 dog en av föreningens grundare, örtagårdsmästare Gunnar Petersson. Styrelsen 
beslutade 2013 att till minne av hans gärning ge en årlig Gunnar Peterssonföreläsning. 2014 
års minnesföreläsning ägde rum den 8 oktober då Karin Martinsson talade över ämnet: ”I ett 
hörn av Hammarby – en bukett falnade blommor”. 



 
Föreningens hemsida har under året fortsatt att omarbetats. Adressen är www.linnesvanner.se. 
Även E-postlistan med medlemmarnas mailadresser uppdateras kontinuerligt. 
 
Föreningens medlemmar har erbjudits följande program:  
24 februari: Årsmöte med föredrag av Mats Rydén, botaniker och professor emeritus i 
engelska. Föredragets titel var: Johannes Franckenius – Sveriges första professor i 
botanik. 
24 april: Arbetspass i Linnéträdgården. 
3 maj: Stadsvandring i Linnés Uppsala. 
17 maj: Föreningen deltog i firandet av Trädgårdsnatten i Botaniska trädgården och i 
invigning av det nya fjällpartiet vid samma tillfälle. 
10 juni: ”Vårkväll och häckning i Botan” med kaffe och ’koll’ av vår idegranshäck under 
ledning av trädgårdsdirektör Mats Block, som tillsammans med Annika Vinnersten 
berättade om det som är fint i trädgården just nu och det nya fjällpartiet, som Linnés Vänner 
bidragit ekonomiskt till. Ett samarrangemang med Uppsala Soroptimistklubb. 
16 augusti: Resa till Dalarna med guidning av Birgitta Berggren. 
30 augusti: Botans dag och odlartävling. 
2 oktober: Arbetspass i Linnéträdgården. 
8 oktober: Gunnar Petersson föreläsning med forskaren i botanik, verksam vid Bergianska 
trädgården i Stockholm, Karin Martinsson, som talade över ämnet: ”I ett hörn av 
Hammarby – en bukett falnade blommor”. 
12 november: Per Ahlström talade över ämnet ”Fåglar i Kina”. 
3 december: Christina Grusell Österberg visade Tropiska växthuset. Deltagarna 
serverades glögg med tilltugg. 
 
Föreningen har under året haft 371 medlemmar, varav 111 med familjeanknytning, vilket är 
en ökning med 23 personer från förra året.  
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