Verksamhetsberättelse år 2015
Föreningen Orangeriträdgården i Österbybruk
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Ingegerd Bromark
Vice ordförande:
Solveig Morell
Sekreterare:
Inger Pihl-Lundin
Kassör:
Kerstin Lindgren
Ledamot:
Birgitta Arvestål
Ledamot:
Anita Pettersson
Suppleant:
Sonja Bromark
Revisorer har varit:

Gun Lyd och Maria Lydh

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten, ett möte med anteckningar och ett
konstituerande styrelsemöte.
Under året har vi haft 177 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 75 kr.
Föreningens postadress:
Föreningen Orangeriträdgården i Österbybruk
c/o Ingegerd Bromark
Film Kyrkby 115
748 92 Österbybruk
Arbetet i trädgården:
Anställda via Arbetsförmedlingen i Gimo har varit:
Solveig Morell (halvtid/årsvis) och Joel Andersson (6 tim/dag april och oktober) med lönebidrag.
Tack vare arbetsförmedlingen har vi haft god hjälp av Elisabeth Jansson, Merit Bohman, Nina
Hedlund, Billy Wessman, Sven Bursell och Alexander Helmansson som har arbetat april - oktober.
Solveig har ansvarat för trädgården och haft en arbetsledande roll.
Trädgårdsmästare Carola Karlsson har varit anställd en dag i veckan under del av säsongen.
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Arbetsdag har varit tisdagar med förslag på arbete, som varit uppsatt på ytterdörr.
Under varje arbetsdag har 13-15 personer jobbat. 50 personer finns registrerade, som på olika
sätt hjälpt till i Orangeriet eller med trädgårdsarbetet.
Lördagen den 25 april jobbade ett gäng avlagda fotbollsdamer i trädgården
Tyska scouter tältade hos oss en natt.
Fortsatt renovering av Drivhuset med trädgårdsplattor i gången.
Växthusets golv lagat och fasaden färdigmålad
Bekymmer med traktorn halva säsongen. Det var fel på bränsletillförseln. Returrör och
packningar byttes ut. Efter diskussioner var sista alternativet att byta ut bränslepumpen också.
Nu fungerar vår lilla Ferguson perfekt efter föryngringsarbetet.
Åkgräsklipparen, drivremmen till knivarna var utnött på ett ställe och det gav vibrationer i hela
åket. Drivremmen byttes ut.
Nya knivar till handgräsklipparen.
Örtvandring med bok och örtlista.
Ändring av perennrabatt till medicinal- och matväxter, som det var förr i tiden, påbörjades.
Vi bistod ett brudpar och deras brudnäbbar med alldeles underbara blombuketter.
Entréportarna har reparerats, målats, och skräp såsom småspik och nitar borttagits.
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Vårlökar planterats i rundlarna framför entrén.
Besiktning av elanläggningen, som gjordes av Elektriska Nämnden och Stiftelsen
Österbybruks Herrgård utfördes 20 maj. Fel, brister och kompletteringar åtgärdades under
hösten.
Utställning av licensierade pelargoner i Orangeriets inre rum av Gunnel Wahlqvist.
Pelargonutställning i Växthuset av Birgitta Eskilsson.
Gammel Tammen och Boka Uppland tar hand om våra blommor för vinterförvaring
Gränsen mot Herrgårdsparken röjdes från sly. Viltstängsel skall sättas upp.
Påbörjat slyröjning på övre terrassen och i vinkasten.
Inredningen ändrades i Orangeriet under våren. Bokhyllan, som tjänstgjorde som skärmvägg,
togs bort och det blev en öppen planlösning.
Möbler mottogs från Film skola vid dess nedläggning.
Egna guidade turer i trädgården har skett under Brukets Dag, Vallonbruksveckan, för Norra
Roslagens Trädgårdförening, Fresta kyrka Upplands-Väsby, Gladö Buss AB Huddinge, Tierps
Trädgårdsförening, SPF Skärholmen och för den egna arbetsgruppen.
Orangeriträdgården borttagen från guidad Bruksvandring i Herrgårdsområdet.
Odlingslotter till allmänheten förbereddes, men lades ned på grund av för lite tid och resurs.
Gröngödsling av halva övre terrassen inför nästa säsong.

Försäljningen under sommaren har varit bra. Totalt såldes trädgårdsprodukter för 93 071 kr.
Övrig försäljning gav oss ytterligare 35 207 kr.
Tilläggas kan att följande har sålts i Orangeriet: Saft, 95 flaskor, av syrénblommor, fläder, rabarber
och älgört. Marmelad av aronia, maskrosor och jordgubbar. Chutney av rabarber. Allt tillverkat av
medlemmar.
Övrig verksamhet:
• Årsmötet hölls den 28 februari i Herrgårdsköket.
• Vallonbruksveckan 8-16 aug 2015 med blomsterprakt och grönsaker, gratis guidade turer,
konstutställning i måleri, örtvandring på egen hand.
• Utställning måleri av Marie-Louise Ljungberg 17 juli – 16 augusti
• Brukets dag 16 maj 2015 med bord på torget, guidade turer, örtvandring och en kontroll i
Företagarnas tipspromenad lagd i trädgården.
• Butiken öppen tre dagar under påskhelgen med försäljning av växter och påskpynt. Två
utställningar av Konstkraft
• Lady Singers bjöd på skön sång utanför Växthuset söndagen den 5 juli.
• Stallkaféet stängt denna sommar. Vi började sälja eget kaffe med bröd till besökare.
• Butiken öppen fredag - söndag under Julmässan/Slottsmässan 9-11 okt
• Gamla trotjänare och styrelsen bjöds på julbord 28 november.
• Höstfest i september i Orangeriet, som tack för den gångna säsongen. Ett 25-tal var
närvarande.
• Butiken har varit öppen måndag - söndag och en del lördagar under säsongen.
• Tackkort skickades till de som sponsrat över 500 kr.
• Ny pump till bevattningen av trädgården
• Vi försökte få bort bilar framför entrén, parkering sker nu under lidret.
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Hemsida och Facebook:
Ansvarig för text och bilder på vår hemsida har varit Björn Söderström bjorso@bjorso.com
Ansvariga för vår facebooksida har varit Birgitta Arveståhl och Ingegerd Bromark
Muren:
Vi ansåg att Muren måste restaureras för att mikroklimatet skall bestå. Det fina klimatet gör att
växtligheten frodas i trädgården.
Birgitta Backman-Broomé (ger tillstånd) och Liselott Blombäck (ger bidrag) från Länsantikvariet
besökte oss den 22 juni 2015. Vi blev lovade att bygga upp muren i ursprungligt skick med 90% i
bidrag. Därefter bildades en grupp bestående av en arkitekt, en byggherre, en representant från
Stiftelsen, en från vår förening och en representant från Upplandsmuséet. Gruppen ansvarade för
arbetet med att ansöka om bidrag till murens uppbyggnad. Per Lundgren Upplandsmuséet kom den
25 augusti och undersökte murens skick. Per skrev ett Åtgärdsbehov, som överlämnades till oss.
Bidragsansökan fylldes i och lämnades personligen till Lise-Lott Blombäck och Isa Lindqvist,
Länsantikvariet i Uppsala. Vi ansökte om 500 000 kr i bidrag, för del av murens uppbyggnad, och får
då betala 50 000 kr från föreningens kassa. Beslutet beviljades per telefon den 16 dec, som en fin
julklapp. Beslut kommer skriftligt i februari 2016.
Marknadsföring:
• Dagbok och bilder har veckovis lagts in på vår hemsida och på vår facebooksida.
• Beskrivning av vår förening i Östra Upplands Föreningsnytt vår och höst.
• Annons angående Vallonbruksveckan varje dag den veckan i folder.
• Samlingsannons angående Vallonbruksveckan i Östra Uppland.
• Tre nya gatupratare utplacerades på Torget, Stallbacken och vid vår Entré.
• Samlingsannons för Herrgårdsområdet i Sommartidningen + extra reklam under Kuriosa
• Vallonbruk Upplands hemsida
• Annonsnytt (i samband med eldfesten, vallonbruksreklam)
• Annonsnytt inför årsmötet.
• 40 gröna reklamtröjor beställdes med vit text på rygg samt vit/grön loggo på bröst.
• Boka Uppland i deras Paketerbjudande.
• Brukets dag, en liten samlingsannons för herrgårdsområdet.
• Kontakt med Visituppland inför nästa år.
• Affischering runt Österbybruk med ca 15 affischer
• Gott Nytt År-annons i Annonsnytt
Böcker:
• Trädgårdsguide Bergslagen 2016. Birgitta Wahlberg, foto och Maria Sjödin, författare. Vår
trädgård finns representerad i denna bok. Försäljning av boken kommer att ske under säsong
2016.
• Örtboken 100 nya ex till försäljning
Diskussion under hösten om Vårdprogrammet skall kopieras till försäljning.
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Möten:
Styrelsemedlemmar har under säsongen deltagit i övriga möten såsom:
• Stiftelsen Österbybruks Herrgårds (SÖH) arbetsgrupp inför murens framtid.
• Angående hemsidans utformning.
• Arbetsförmedlingen i Gimo
• Inför Murens återuppbyggnad
• I Herrgården när Vänföreningen bildades
• Vänföreningens (VÖH) områdesmöte.
• Sadelmakarlängan, aktörer på Herrgårdsområdet.
• Utvärderingsträff Vallonbruksveckan i Tierp
• Tierps Tryckeri angående marknadsföring med skyltar, dekaler, tryck av böcker m m.
• Information om allmänna Arvfonden, Musikens hus, Uppsala.
• Seminarium Wij Trädgård i Ockelbo, Trädgårdsguide Bergslagen.
• Inför tryck av Trädgårdsguide Bergslagen

Tack alla ni som genom medlemsavgifter, sponsring, gåvor, arbetskraft, muntra tillrop och på
andra sätt bidragit till och gjort det möjligt att Orangeriträdgården kan blomstra och leva
vidare.
Styrelsen
genom Ingegerd Bromark

Not:
Komplettering till 2014 års Verksamhetsberättelse:
1. Drivhuset höll på att rasa. Hans-Olov Bromark och Karl-Johan Jansson satte upp nya stolpar
som stöttade taket. Spikade ny blomlåda, 10 m lång och ca 70 cm hög. Sågade upp ny dörr
för genomsläpp av luft. Körde in grus och började med plattläggning i gången.
2. Ny grind tillverkades av störar som skänktes av Heléns lädersmedja i Morkarla. Arne
Mattsson och Hans-Olov Bromark gjöt plintar och reste stockar, som skänktes av Bolist i
Österbybruk. Karl-Johan Jansson och Hans-Olov Bromark snickrade grinden.
3. Kompostlådor tillverkades av Daniel Wahlqvist. Gunnel Wahlqvist skänkte virket och oljade in
lådorna.
4. Blomsterhylla för utomhusbruk och med solskydd snickrades och skänktes av Tommy Morell.
5. Övre trädgården helt ny utformning med bågar och allé. Trädgårdsmästare Carola
Karlsson inspirerade till detta.
6. Plåtrundlar nya utanför entrén innehållande blommor.
7. Extra hönsnät mot alla duvor sattes upp på orangeriets vind av Lars-Olov Svensson.
8. Storrensning i nedre stora förrådet genomfördes av Hans-Olov Bromark
9. Växtbelysning bestående av ledlampor köptes och installerades i Växthuset.
10. Djupgrävning har pågått under hela sommarhalvåret för att få bort kvickrot.
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