Verksamhetsberättelse år 2016
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 14 protokollförda styrelsemöten inkl ett konstituerande styrelsemöte.
Under året har vi haft 183 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 75 kr.
Swish som betalningsmetod infördes.
Försäljningen under sommaren har varit god. Totalt såldes trädgårdsprodukter för 91 295 kr.
Övrig försäljning gav oss ytterligare 33 878 kr. Tilläggas kan att en medlem skänkt oss ca 75 flaskor
hemgjord saft och ungefär lika många burkar marmelad, som vi sålt av hjärtans lust.
Föreningens postadress:
Föreningen Orangeriträdgården i Österbybruk
c/o Ingegerd Bromark
Film Kyrkby 115
748 92 Österbybruk
Övriga möten:
Styrelsemedlemmar har under säsongen deltagit i övriga möten såsom:
 Gimo Arbetsförmedling, planering måndag 8 februari.
 Årsmöte i Herrgårdsköket, söndag 21 februari.
 Vallonbruksveckan Strömsberg, uppstartsmöte onsdag 24 februari.
 Norra Roslagens årsmöte, lördag 5 mars.
 Afterwork på GammelTammen med Vänföreningen, fredag 1 april.
 Kickoff för alla aktörer på Herrgårdsområdet. Rundvandring där aktörerna får visa upp sig.
Åtföljande middag på GammelTammen, måndag 30 maj.
 Utvärderingsträff för aktörer på Herrgårdsområdet, Stallcaféet, måndag 12 september.
 Företag i Samverkan om Österbybruk, kyrkans hus torsdag 15 september.
 Vallonbruk i Uppland angående föreningens eventuella upplösning, torsdag 22 september.
 Gimo Arbetsförmedling presenterar ny samarbetspartner, tisdag 11 oktober.
 Vallonbruk i Uppland i Tobo, tisdag 25 oktober. Föreningen Vallonbruk i Uppland läggs ner.
 Hyresförhandling med Stiftelsen Österbybruks Herrgård angående hyra för den mark och det
Orangeri vi medverkar till att återskapa, som det en gång tidigare varit, onsdag 2 november.
 Vänföreningens höstfest i Herrgårdsköket, torsdag 10 november.
 Stiftelsen Österbybruks Herrgård infoträff, torsdag 24 november.
 Företag i Samverkan, uppföljningsmöte om Österbybruk, Simbadet, tisdag 29 november.
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Böcker:
 Trädgårdsguide Bergslagen till försäljning. Birgitta Wahlberg, foto och Maria Sjödin, författare.
Vår trädgård finns representerad i denna bok.
 Gunnels gröna pärlor och Vallonvägar inköpt till Orangeriet

Arbetet i trädgården:
Anställda via Arbetsförmedlingen i Gimo har varit: Solveig Morell (halvtid till oktober) och
Joel Andersson (6 tim/dag del av säsong) med särskilt anställningsstöd.
Tack vare arbetsförmedlingen har vi haft god hjälp av Kerstin Nordlinder och Alexander Helmansson
som har arbetat april - oktober. Rebecka Stark arbetat april – augusti.
Nya regler hos AF försämrar för oss vad gäller tillgång på personal och ekonomi.
Solveig har ansvarat för trädgården och haft en arbetsledande roll. Solveig slutar 31 oktober.
Trädgårdsmästare Carola Karlsson har varit anställd en dag i veckan under del av säsongen. Tack
alla frivilligarbetare som kommit till oss och arbetat på tisdagarna. Er hjälp har varit mycket viktig.






















Årets färg i trädgården: Paradrabatten har innehållit mörkröd färg med aningen ljusgult.
Längs bågarna efter paradgången har funnits ljusgul krasse och lila bönor.
Arbetsdag har varit tisdagar med förslag på arbete, som varit uppsatt på ytterdörr.
Under varje arbetsdag har 15-20 personer jobbat. 45 personer finns registrerade, som på olika
sätt hjälpt till frivilligt i Orangeriet eller med trädgårdsarbetet.
Ett samarbete med asylboendet i Film inleds.
Daglig verksamhet på onsdagar.
Helgöppet har varit söndagar och en del lördagar kl 12.00 -16.00.
Öppettiden i trädgården har förlängts till kl 16.00 för att hålla öppet när Herrgårdsområdets
Bruksvandring kommer förbi.
Börjat med spontana visningar i trädgården. Mycket uppskattat.
Vi har börjat bygga insektshotell ute i trädgården och till försäljning.
Fortsatt förändring av perennrabatt till medicinal- och matväxter, som det var förr i tiden.
Fortsatt slyröjning på övre terrassen och i vinkasten.
Övre Terrassen utökad med ännu en paradrabatt och grönsaksodlingar
Arbetsregler införda för de som arbetar i trädgården och i Orangeriet
En utarbetning av akvarellskyltar till Örtagården påbörjas.
Bevattning från Korsdammen stort problem
Målat vägg mot nedre förråd med falu rödfärg.
Gröngödsling av bortre terrasserna och mellanterrassen inför nästa år.
Utebelysning installerad ovan entré till trädgården.
Inventering gjorts i hela Orangeriträdgården vad gäller redskap och maskiner.
Dansbanans golv började bytas från trätrall till trädgårdsplattor.
Stallet har tömts på vårt material. Övriga fyra förråd röjts och städats.

Verksamhet/Evenemang:
 Älvsjömässan besöktes av en grupp från Orangeriträdgården, torsdag 21 april.
 Guidade tur för grupp Helena Engström, tisdag 3 maj.
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Gudrun Sjödéns utställning i Ånghammaren, invigning, onsdag 1 juni. Hela sommaren sköter
Orangeriträdgården om Växthusets blommor där.
Bollnäs trädgårdssällskap två grupper guidas i trädgården, lördag 2 juli.
Tusen trädgårdar, öppna trädgårdar, lördag 3 juli.
Örtagårdsvandringar, onsdagar 6, 13, 20 27 juli.
Örbyhus Trädgårdssällskap, onsdag 27 juli
Bukettinspiration, onsdag 10 augusti.
Kvällsöppet med för husvagnscampare inför Eldfesten och Vallonbruksveckan. Spontana
visningar och örtagårdsvandringar. Fredag 12 augusti.
Vallonbruksveckan. Guidade turer tre dagar. Fredag, lördag, söndag 12-14 augusti
Stor bukett blommor från trädgården till landshövding Peters Egardts avtackning i augusti.
Kurs i Hypertufa (betonggjutning med torv) i trädgården, onsdag 31 augusti.
Aktiva seniorer, Uppsala på besök, tisdag 13 september.
Åbogrupp guidad tur i trädgården, lördag 24 september.
Taklagsfest muren, för murare, snickare och smeder, onsdag 28 september.
Muren klar. Brukssmederna gjorde gångjärn och beslag till murens grind,
fredag 30 september
Öppet under Slottsmässan, fredag, lördag, söndag 14-16 oktober.
Permanent utställning påbörjades i Orangeriet. ”Historisk bild av Orangeriträdgården och
fortsatt förädling av trädgården. Utställningen är klar i början av 2017.

Informationsträffar:
Informationsträffar innebär att vi bjuder in olika grupper till vår trädgård på fika och rundvandring, där
vi berättar vår historia och hur vi arbetar. Det har varit uppskattat.
 SPF i Kyrkans hus, tisdag 24 maj.
 Stiftelsen och Vallonbruk i Uppland, torsdag 9 juni.
 Boka Uppland med guider, måndag 12 september.
 Länsstyrelsen i Uppsala och övriga i Murprojektet, fredag 23 september

Hemsida och Facebook:
 Ansvariga för text och bilder på vår hemsida har varit Ingegerd Bromark och
Björn Söderström bjorso@bjorso.com. Hemsidan uppdaterades helt under våren, därefter
varje vecka.
 Ansvariga för vår facebooksida har varit Birgitta Arvestål och Ingegerd Bromark

Projekt med bidrag:
 Föreningslyftet (investeringsbidrag) bidrog 15 000 kr för komplettering av vår trädgård på
Herrgårdsområdets stora områdesskyltar och framtagande av två nya skyltar till området.
 Länsstyrelsen bidrog med 460 000 kr för återställande av del av mur till ursprungligt skick.
Föreningen Orangeriträdgården skänker 50 000 kr till Stiftelsen SÖH för detta ändamål.
 Upplandsbygd beslutade att bidra med 50 000 kr för permanent utställning ”Historisk bild av
Orangeriträdgården och fortsatt förädling av trädgården”. Orangeriträdgården bidrar med
minst 280 timmar frivillig tid. Projektet avslutas 2017.
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Utställningar:
 Lördag 6 augusti vernissage av Lilian Wikholm och Annika Lodskär måleri i Orangeriet och
Lina Larsson måleri och skulptur i Växthuset. De ställer ut under fyra veckor

Marknadsföring:
 Ny logotype.
 Nya A3-affischer håller på att tas fram inför säsong 2017.
 Nya infoblad i A5-format att delas ut till besökare och till olika aktörer i Österbybruk.
 Självhäftande adressetiketter inköpta
 Reklamtröjor 40 st beställdes och delades ut till volontärer i Orangeriträdgården.
 Reportage av Josef Nylén i UNT söndagen den 10 juli och i
 Reportage Östra Uppland onsdagen den 5 juli.
 Reportage i Upplands Nyheter av Malena Olsson, fredag 12 augusti
 Evenemangstips i UNT hela säsongen
 Gott Nytt År annons i ANNONSnytt
 Årsmötesannons i ANNONSnytt
 Annons i Sommartidningen
 Annons inför Vallonbruksveckan
 Annons i broschyren Vallonbruken 2016.
 Kalendarium Vallonbruksveckan.

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
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