Verksamhetsberättelse år 2018
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
Ledamot:
Leif Roos
Revisorer har varit:
Gun Lyd och Maria Lydh
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande styrelsemöte och
planeringsmöten för Trädgård och Butik inför kommande säsong.
I år är 20:e säsongen som det arbetas i Orangeriträdgården
Under året har vi haft 194 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 100 kr.
Gåvor från medlemmar 32610 kr. 20000 kr från Carl G Beck-Friis Stiftelse för Naturvård och
Hembygdskultur. Kulturpris på 20000 kr vid Tillväxtgalan i Östhammar.
Försäljningen under sommaren har varit god. Totalt såldes trädgårdsprodukter för 122532 kr.
Butiken var bemannad med volontärer från 12 maj till 30 september. Juli och augusti öppet varje dag.
Anställd via Arbetsförmedlingen i Gimo har varit Tina Sundberg del av säsong med lönebidrag.
Dessutom har Erik Pihl gymnasieelev sommarjobbat 5 timmar per dag i fyra veckor under juli månad
Övriga möten:
15 januari Konstkraft angående utställningar i Växthuset 1 juli – 20 sep 2018
22 januari AF Gimo angående säsongspersonal
17 januari Vallonbruksmöte, Strömsberg
22 februari Möte AF Gimo, personalintervjuer
5 mars
Genomgång med Monica Kinsella vd SÖH
11 mars
Årsmöte FOÖ i Kyrkans hus
13 mars
Inför Kulturfestivalen
24 april
Årsmöte Vänföreningen
5 april
Jennifer Botos intervjumöte, hemsida Upplandsbygd
25 april
Uppsamlingsmöte med Visit Uppland och Stiftelsen
17 april
Möte med Birgitta Blom och Monica Rydåker om att testodla humle och korn för
ölbryggning
28 sep
Möte i Herrgårdsparken ang vår bevattning från Korsdammen med Länsstyrelsen, VVSfirma, stiftelsen SÖH och entreprenörer
20 nov
Möte i Herrgårdsköket om Byggnadsvård och mässa 2019
21 nov
Vänföreningens höstkalas
28 nov
Möte Herrgården om Brukets Dag 2019
6 dec
Vallonbruksmöte inför vallonbruksveckan säsong 2019 i Strömsbergsbruk
10 dec
EU-projektet Affärskompetens.nu med infobord på Österbybruks Herrgård
Arbetet i trädgården:
• Ansvariga för trädgården har varit: Solveig Morell tillsyn rådfrågning, Leif Roos grönsaker och
Birgitta Arvestål blommor.
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Arbetsdag har varit tisdagar med förslag på arbete uppsatt på ytterdörr.
Under varje arbetsdag har 12-17 volontärer arbetat i trädgården. Totalt 40 volontärer finns
registrerade, som på olika sätt hjälpt till med trädgårdsarbetet. I butiken har 40 volontärer
arbetat, varar 11 personer också i trädgården
• Renovering av Drivhuset med nytt plasttak och ny inredning färdigställt.
• Bevattningsanläggning styrd av solceller inköpt till Drivhuset
• Båg-tält iordningställdes utanför Växthuset för avhärdning av plantor
• Samarbete med Daglig verksamhet
• Ändring av perennrabatt till medicinal- och matväxter, som det var förr i tiden, fortsatte.
• Gröngödsling av Östra åkern inför nästa säsong.
• Täckodling provades.
• Elbesiktning utan anmärkning.
• Soptunnor utbytta till mindre för sortering av brännbart och burkar/glas
• Medlemmar har skänkt saft av aronia, syrén, fläder, rabarber och älgört, marmelad av aronia,
maskrosor och jordgubbar, chutney av rabarber, många plantor av olika växter och fröpåsar
från trädgårdens blommor. Allt till försäljning.
• Leveranser till Stallcaféet och GammelTammen har utförts.
• Nytt stort utebord med tak och markis började byggas vid utekassan.
Extra:
• Mycket torr sommar. Vattnet från Korsdammen räckte ej. Kommunen körde fram
1000 literstank till oss vid behov.
• Samtal under Eken, Svenska kyrkan, en gång/vecka under juni
• Under juli/aug Öppet hus vid tre tillfällen i trädgården kvällstid.
• Orangeriet finns med på Dannemorabygdens Förenings- och Hembygdsarkivs
Årsalmanacka 2018
• Gamla handlingar från föreningens bildande har gåtts igenom och skall lämnas till Arkivet.
• Permanent utställning under säsong i Orangeriet. ”Historisk bild av Orangeriträdgården”.
Plockas ner efter varje säsong och förvaras i Herrgården.
Verksamhet/Evenemang:
20 april
Visning för Stiftelsen Österbybruks Herrgård
22 april
Roslagsambassadörerna på besök
12 maj
En grupp researrangörer i Europa på guidad tur
22 maj
Visning för Österbyskolans lärare
31maj, 1juni Årskurs 8 Österbyskolan på visning
8 maj
Två grupper elever från årskurs 2, Österbyskolan
18 juni
Kick off på Herrgårdsområdet
17 maj
Grupp från Tegelsmora församling på besök
18 maj
Östhammars kommuns kulturpris och 20000 kr i prispengar vid Tillväxtgalan
14 juni
Avdelning från Östhammars kommun hade fest i trädgården
25 juni
P-G Jernberg konsert utanför Växthuset
26 juni
Gamlingar bjöds på tårta med anledning av Kulturpriset tidigare i år.
27-30 juni
Kulturfestivalen
28 juni
Stämpeljakt för barn
29 juni
Svenska kyrkan aktivitet tillsammans med barn under eken ”En sommardag”.
1juli -30 sep Konstkraft har utställningar i Växthuset
1 juli
Tusen trädgårdar
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8 juli
10 juli
11 juli
25 juli
29 juli
8 aug
11-12 aug
14 aug
19 aug
25 aug
26 aug
28 aug
28aug, 31aug
11 sep
12 sep
19 sep
12-14 okt
17-18 nov

Dannemorabygdens centeravdelning möte i trädgården
Förskola från Gimo fick guidning ”på GammelTammens tid” i trädgården
Örtagårdsvandring
Vandring bland Växter i äldre folktro
30 kyrkobuketter gjordes till gammeldags högmässa under Trolins kulturvecka
Örtagårdsvandring under Vallonbruksveckan
Ullmarknad, Marie Gustavsson Simbadet, café i Orangeriträdgården
Visning för Carl G Beck-Friis Stiftelse för Naturvård och Hembygdskultur
Öppen trädgård, Norra Roslagens Trädgårdsförening visades runt
Simbadets Campinggäster kom på besök under dagen.
Österbydagen. Butiken öppen.
Guidning Djurgårdskyrkans vänner
Årskurs 9 Österbyskolan kom på visning
PRO Sollentuna egen tid i trädgården med spontana visningar
Pensionärer från lärarförbundet visning i Örtagården
Skördefest för volontärer i Herrgårdssalen
Slottsmässan, Björks bussresor kom med stor grupp från Västerås
Lions julmarknad

Marknadsföring:
• Dagbok och bilder har veckovis lagts in på vår hemsida och på vår facebooksida.
• Bilder i olika storlekar från trädgården hänger i entrén hos ICA
• Annons i broschyren Vallonbruken 2017.
• Kalendarium Vallonbruksveckan.
• Annons inför Vallonbruksveckan
• Samlingsannons angående Vallonbruksveckan i Östra Uppland.
• Fyra gatupratare utplacerades på Torget, Stallbacken, Brukskontoret och vid vår Entré.
• Samlingsannons för Herrgårdsområdet i Sommartidningen
• Visit Roslagens hemsida
• Annons i Visituppland.
• Affischering runt Österbybruk, 15 affischer med nytt innehåll
• Hemsidan ny flik ”På gång denna säsong”
• Reklam hos Visit Uppland och Boka Uppland
• Jennifer Botos samlar underlag från Orangeriträdgården till Upplandsbygd Lokalt Ledd
Utvecklings hemsida
Hemsida och Facebook:
Ansvarig för text och bilder på vår Hemsida har varit Björn Söderström och Ingegerd Bromark.
Ansvariga för Facebook har varit Birgitta Arvestål och Ingegerd Bromark
Föreningens postadress:

Föreningen Orangeriträdgården i Österbybruk
Film Kyrkby 115, 748 92 Österbybruk

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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