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Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande:                   Solveig Morell 

Sekreterare:                  Inger Pihl-Lundin 

Kassör:                          Kerstin Lindgren 

Ledamot:                       Anita Pettersson 

Ledamot:                       Birgitta Arvestål 

Ledamot:                       Leif Roos 

Revisorer har varit: Gun Lyd och Maria Lydh. 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten, ett planeringsmöte ett 
konstituerande styrelsemöte och ett årsmöte. 

Under året har vi haft 188 betalande medlemmar 18.800:-. Medlemsavgiften har varit 
100:-. Gåvor 18.299:- Erhållna bidrag 94.880:- för brunnsborrning. Enligt den 
ekonomiska redovisningen är årets resultat -6000:-. 

Försäljningen under sommaren och hösten har varit god. Totalt sålde vi för 132.460:- 

Anställd via Arbetsförmedlingen har varit: Mattias Karlsson som har arbeta 80%         
6 maj – 31 oktober 2019 med lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 

Dessutom har Cornelia van der Poel varit anställd på timmar 2 dagar/vecka, april –
september, Cornelia har även arbetat som volontär.   

Arbetet i trädgården och butiken 

Arbetet i trädgården har pågått från april t.o.m. oktorber, odlingarna har bestått av 
grönsaker, blommor och potatis. Tisdagar har varit arbetsdagar och många 
medlemmar har gjort ett mycket gott arbete för att iordningställa trädgården. 
Dessutom har 32 volontärer arbetat i butiken på helger. Vi är mycket tacksamma för 
alla som har deltagit i arbetet. 

 Ansvarig för grönsaker har varit Leif Roos. Birgitta Arvestål och Solveig Morell 
ansvarade för blommor och örtagård. 

Vi har levererat grönsaker och blommor till GammelTammen, men största delen av 
vår försäljning är till privatpersoner som besöker trädgården. 
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Sara George har haft två örtagårdsvandringar och tre vandringar bland växter i äldre 
folktro, som har varit mycket uppskattat av besökarna. Vi är så glada att vi även 
under 2020 kommer att ha vandringar med Sara George. 

Vi har haft samarabete med Stiftelsen Österbybruks Herrgård och Boka Uppland 
vilket inneburit att grupper har besökt trädgården och fått möjlighet till guidade turer. 

I oktober bjöd vi in alla volontärer och medlemmar som hade arbetat i trädgården till 
höstfest, Torsten Randberg och Roine Andersson underhöll med musik och dikter. 

Bevattningsmöjligheterna har varit ett problem i många år, därför beslutade styrelsen 
tillsammans med Stiftelsen Österbybruks Herrgård att borra en egen brunn. Arbetet 
har färdigställts 2019, brunnen kommer att tas i bruk 2020. Totala kostnaden är 
98.956:- vi har fått bidrag med 94.880:- från Föreningslyftet, från Östhammars 
kommun och CG Beck-Friis stiftelse. 

Alla Föreninges protokoll och övriga viktiga dokument finns att tillgå på Arkivet. 

Trädgården är en oas att ströva i och njuta av för såväl boende som de många 
turister som besöker den. 

Tack alla ni som genom arbetskraft, sponsring, gåvor och på andra sätt bidragit till 
och gjort det möjligt att driva orangeriträdgården. 

Styrelsen 
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