
Verksamhetsberättelse år 2020
Föreningen Orangeriträdgården i 
Österbybruk

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:                   Anita Pettersson

Sekreterare:                  Inger Pihl-Lundin

Kassör:                          Kerstin Lindgren

Ledamot:                       Solveig Morell

Ledamot:                       Birgitta Arvestål

Ledamot:                       Leif Roos

Ledamot                        Eva Kolm

Revisorer har varit: Gun Lyd och Paul Sandberg

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten, ett planeringsmöte ett 
konstituerande styrelsemöte och ett årsmöte.

Under året har vi haft 182 betalande medlemmar 18.200:-. Medlemsavgiften har varit 100:-. 
Gåvor från medlemmar har uppgått till 21.700:-. Enligt den ekonomiska redovisningen har 
året gett ett överskott på 5.261:-

Vår målsättning att visa en bild av hur trädgården sett ut genom tiderna ger oss grönsaker 
och blommor som säljs under sommaren och hösten. Totalt sålde vi för 131.910:-

Cornelia van der Poel har varit anställd 6 maj – 31 oktober 2020.  Cornelia har även arbetat 
som volontär.  

Arbetet i trädgården och butiken

Arbetet i trädgården har pågått från april t.o.m. oktober, 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 ett flertal medlemmar 
arbetat i butiken på helger. Vi är mycket tacksamma för alla som har deltagit i arbetet.

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

Magnus Svensk och Niklas Christiansson har flyttat upp sina bikupor till trädgården så nu 
finns det 11 bikupor vid nedre vinkastet. En söndag i augusti demonstrerade och talade 
Magnus och Niklas om biodling.
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Stiftelsen Österbybruks herrgård har i år haft guidad tur på egen hand med hjälp av skyltar 
med QR-kod. Skyltar har funnits på fem platser på herrgårdsområde, varav en skylt i 
orangeriträdgården.

I oktober bjöd vi in alla volontärer och medlemmar som hade arbetat i trädgården till höstfest 
på herrgården.

Under året har vi gjort en del förbättringar och förnyat vissa delar. De största investeringarna 
och reparationerna är underhåll av tak på ett av stiftelsens uthus och ny plåt på nedre 
vinkastet för att förhindra större erodering. Dessa tvåreparationer har kostat 37.618:-

De största inköpen för verksamheten är en multimaskin, slåtterbalk och jordfräs, 
hydraulpump till traktorn och en ny toalett (separett), sammanlagt 31.618:-.

Våra evenemang har varit få pga pandemin, söndagen den 28/6, Tusen trädgårdar hade vi 
öppet och en dag ordnades en blomsterbindningskurs för volontärer.

På grund av pandemin har Sara George inte haft några örtagårdsvandringar eller vandringar 
bland växter i äldre tro.

Häcken mellan ”dansbanan” och ner till kompostlådorna är borttagen, vi har täckt med 
tidningar och markduk för att om ett par år plantera en Mahonihäck, 100 plantor är skänkta 
av Vim van der Poel.

Sparrisodling har startats på övre terrassen vid vinkastet och på mellan åkern har vi satt ett 
par humlestörar.

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. Vår strävan är att skapa en vacker plats i herrgårdsområdet och att visa de 
växter som kan ha funnits här under den tid trädgården funnits.

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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