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Ett naturcentrum mitt i staden
Botaniska trädgården vid Lunds universitet är Lunds populäraste besöksmål och samlar mer än
500 000 besökare per år. För att möta ett ständigt ökande antal besökare kommer vi att bygga om
vårt besöksväxthus och bygga till ett nytt besökscentrum. Din insats bidrar därmed till att öppna
upp Botaniska trädgården för fler människor och att öka kunskapen om naturen i vårt samhälle.

ETT TILLGÄNGLIGT OCH VÄLKOMNANDE
BESÖKSCENTRUM
- Vi vill ta hand om besökarna på ett bra sätt, säger föreståndare
Marie Widén. Välkomna dem, informera dem och ta väl hand om
dem. Vi vill göra en för Botaniska trädgården värdig och välkomnande entré. Med en ombyggnad av växthusets entré kan vi även
göra Botaniska trädgården till ett naturcentrum mitt i staden, med
information om naturen och Botaniska trädgårdens värdefulla
samlingar. Den åtta hektar stora trädgården är lummig och
intensivt odlad. Den kännetecknas av sin gedigna samling av träd
och buskar. Dessutom vill vi rädda de värdefulla, utrotningshotade
kottepalmerna. Våra kottepalmer är ca 150 år gamla - det är mycket
sällsynt att man har så gamla exemplar i odling.
Sedan flera år finns önskemål att kunna ta emot skolklasser,
studenter och allmänhet på ett bättre sätt: handikappanpassning,
ändamålsenliga lokaler för utställningar, kafé, toaletter och en
butik står högst på önskelistan.
VISION PALMHUSET
Ett ombyggt, modernt och tekniskt fungerande besöksväxthus
kan öppna upp för kottepalmens fortsatta tillväxt. Dessutom ska
Palmhuset fungera som ett besökscentrum i hjärtat av Botaniska
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trädgården vilket möjliggör kontakt med besökarna på ett nytt
sätt, genom nära och dagsaktuell information. Besökscentrat ska
vara en mötesplats med reception, uppsamlingsutrymme, åretrunt-kafé/restaurang med mindre shop samt moderna toaletter
och garderobsfunktioner.
I och med detta kan växthusen ta emot fler besökare och göra det
på ett bättre sätt, året om. Besökscentrat fungerar också som en
självklar arena för andra aktiviteter, t ex spontana forskarsamtal och
möten med allmänheten. Centrat ska även tillhandahålla tillräcklig
information för att lärare på egen hand ska kunna genomföra lektioner i Botaniska trädgården.
RESURSBEHOV
Lunds universitet står för största delen av kostnaden för byggnadsprojektet men det behövs kompletterande finansiering på mellan
10-15 miljoner kronor, för att genomförandet ska bli möjligt.
Alla gåvor är välkomna, såväl stora som små. Tillsammans kan vi
arbeta för en bättre värld.

