
	

 

Styrelsemöte 
Föreningen Orangeriträdgården i 
Österbybruk 
Onsdagen den 20 juni 2016 

	

	

	Protokoll	nr:	20/2016																																																		1(2)	

§ 7 Ekonomisk rapport för uppdraget 
50 000 kr i bidrag till kostnader för materiel och framtagning av akvarellskyltar i plåt till 
Örtagården och till Christina Larsson och Katarina Persson för arbetet med 
utställningen. Föreningen Orangeriträdgården i Österbybruk skall bidra med 50 000 kr i 
ideellt arbete uppdelat på 175 kr per timme ca 280 timmar.  
 

§ 8 Information angående uppdraget 
Kerstin Lindgren: Inre rummet i Orangeriet inreds med en historisk bild av 
köksträdgården. Trädgården presenteras i bilder och korta texter från mitten av 1700-
talet fram till idag. Inredningen i de två rummen kommer att anpassas till att återspegla 
Orangeriets användning i historiskt perspektiv. Detta görs med hjälp av två keramiker 
som driver egen verksamhet i Herrgårdsområdet, Christina Larsson och Katarina 
Persson. Vidare skall en del av utställningen bestå av ”Odling, mat och måltid”. I 
projektet skall även original till akvarellskyltar tas fram av Lina Larsson, som ett 
förtydligande av Örtagården samt fortsatt arbete med trädgårdens utveckling.  

 
Christina Larsson och Katarina Persson:  
Innehåll och utformning. Naturmaterial används såsom trä, järn, terrakotta och 
växtmaterial. Foton på människor, byggnader, planteringar och växter från trädgården. 
Rummen. I inre rummet finns utställning, läshörna, fika och kontemplation (lugn och ro, 
trivsamt, vackert). Ny list tas fram för att hänga upp materiel på väggarna. Utställningen 
skall vara lätt att plocka ner och hänga upp. Utställningen skall genomsyras av tydlighet 
och autenticitet (äkthet). Båda rummen, inredning och väggutställning, kommer att 
utformas som en del av projektet. 

 

Närvarande: 
 
Frånvarande: 

Ingegerd Bromark, Kerstin Lindgren, Solveig Morell, Sonja Bromark, Birgitta 
Arvestål (del av), Christina Larsson och Katarina Persson 
Inger Pihl-Lundin och Anita Pettersson 

  
§ 1 Mötet öppnades 

Ordförande Ingegerd Bromark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Dagordning 
Uppläses och godkändes. 
 

§ 3 Sekreterare för mötet 
Ingegerd Bromark valdes till sekreterare 
 

§ 4 Justering av mötesprotokoll 
Kerstin Lindgren valdes till justerare 
 

§ 5 Information angående Upplandsbygd 
Alla, förutom privatpersoner, kan söka projektmedel för landsbygdsutveckling. 
Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet skall vara lokalt förankrat, 
nyskapande, förbättrande och långsiktigt, samt ske i samarbete mellan berörda parter. 
Kerstin Lindgren sökte bidrag till en utställning i Orangeriet och fick detta godkänt av 
Upplandsbygd. 
 

§ 6 Uppdragets namn 
Historisk bild av Orangeriträdgården och fortsatt förädling av trädgården. 
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Yttre rummet blir en introduktion till utställningen med plantor, inomhusväxter och 
försäljning. ”Köksskåpet” byggs eventuellt om i trä och oljas in. 
Övrigt. Förkläden i butiken, ny bild på dagens trädgårdsarbetare att jämföra med förr i 
tidens arbetare, pressade och torkade växter. Christina tar kontakt med Gun Lyd och 
Annika Flood. Köpa in gamla växter eller fotografier av dem.  
Arbetet med utställningen startar i augusti. 
 

§ 9 Ifyllande av blanketter 
Inger ansvarar för ifyllande av blanketten ”Projektdagbok Leader - redovisning av ideell 
tid per aktivitet” under arbetsdagen och övriga dagar under veckan. Endast volontärer. 
 

§ 10 Marknadsföring  
Fin invigning. Bjuder in länsstyrelsen, upplandsbygd, stiftelsen och kommunalråd m fl. 
 

§ 11 Övriga frågor 
Kerstin Lindgren är kontaktman och huvudansvarig för projektet, dessutom hantlangare 
åt Christina och Katarina. 
Christina Larsson och Katarina Persson är ansvariga för utförandet av utställningen. 
Lina Larsson ansvarar för akvarellmålningarna till Örtagården. Ingegerd har kontakten 
med Lina. 
 

§ 12 Nästa möte angående utställningen 
Christina Larsson, Katarina Persson och Lina Larsson inbjuds till det ordinarie 
styrelsemötet i mitten av augusti. 
 

§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

§ 14 Nästa möte 
Ordinarie styrelsemöte onsdagen den 6/7 2016 kl 16.00 i Orangeriet. Inger ordnar kaffe. 
  

§ 15 Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 

 

 

Ordförande 
 
 
……………………………. 
Ingegerd Bromark 

Vid protokollet 
 
 
………………………….. 
Ingegerd Bromark 

Justerare 
 
 
…………………………….. 
Kerstin Lindgren 


