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DABS har hittat hem!
DABS’ styrelse

Under Sällskapets nu trettonåriga historia, har lokalfrågan varit en av de mest
omdiskuterade ämnena liksom ett av de hetaste önskemålen. Då vi 1990 kunde
börja disponera Naturskyddsföreningens nya vindsvåning på slaggatan i Falun,
var detta mycket välkommet. Här har vi under 90-talet haft både styrelsemöten
och andra aktiviteter och här har också vårt omfattande herbarium och bibliotek
kunnat härbärgeras, liksom utställningsmaterial och lagret av ”hotboken”. Loka-
len på Slaggatan har dock hela tiden känts något trång och gång efter annan har
tanken på en egen lokal dykt upp, bara för att åter dunsta bort i blå rök. Inte
minst nu, då floraprojektet dragits igång, har behovet av utrymme och konti-
nuitet gjort sig alltmer högljutt gällande.

Redan förra hösten varslade Naturskyddsföreningen om att man sagt upp
lokalen, som blev alltför dyr. Lokalfrågan kom därför att bli akut under vintern.

En ängel uppfattade våra nödrop och kopplade in Falu kommun, som frågade
om vi var intresserade av att disponera utrymmen i Linnés bröllopsstuga vid
Svedens gård, strax utanför stan. Vi förlade ett av vinterns styrelsemöten dit och
besåg renoveringsarbetena, som pågått sedan sommaren 96. Tyvärr prioriterades
vi sedan bort på obestämd tid, pga kommunal penningbrist.

Änglarna slet på övertid och förde till sist ihop oss med Vassbo trädgårds-
skola, där lokaler har frigjorts i samband med upphörandet av landstingets träd-
gårdsutbildning där. Efter ett halvårs malande kom det glädjande beskedet att vi
var välkomna att hyra in oss på övervåningen i trädgårdsmästarbostaden, på vars
nedre plan ett museum redan inretts.

Därmed har ett stort bekymmer förbytts i en ännu större glädje. För var om
inte vid Vassbo kan vi växa och frodas som botanisk förening? Här får vi inte
bara plats för möten och herbariestudier, här kan vi också äntligen börja bygga
upp ett dalaherbarium och samla in sådant hotat och ovärderligt gammalt
herbariematerial som finns i skolor och hem runt om i Dalarna. I trädgården
kommer vi även att beredas möjlighet att bedriva växtodling. På DABS vilar ett
stort ansvar att säkra kontinuiteten för en rad hotade gamla ogräs och ”halv-
tama” arter. Dessa kommer vi nu kunna hålla i livskraftiga bestånd – nässel-
snärja, ädelmynta, lönnmålla, lungrot och många andra.

I dessa lokaler kommer vi även kunna upprätta basen för Dalafloraprojektet,
alltså DABS’ rapportcentral, där våra medarbetare kommer kunna mata in
uppgifterna från inventeringen. Här skall naturligtvis även vårt botaniska
bibliotek finnas. För övrigt är våra årsmöten redan från och med i år förlagda till
Gammelgården på Vassbo.


