
 

Verksamhetsberättelse för Österlenrosor, år 2016 
Så har ett år passerat och vi kan åter se tillbaka på en bra och innehållsrik verksamhet i 
föreningen. Ekonomin är stabil och i god balans. Antalet medlemmar har ökat något och var 
vid årsskiftet 185 stycken. 
Arbete på Rosentorget med beskärning, ogräsrensning, uppbindning m.m har genomförts. 
I år ingick Österlenrosor i Gunnel Carlssons ”Tusen Trädgårdar” med visning av Rosentorget. 
Hemsidan har underhållits och fyllts på med bl.a bilder från årets Rosfest. 
På eventet “Rosor på Falsterbonäset” deltog föreningen med försäljning av Österlenrosor. 
Endagsutflykt till tre vackra trädgårdar på Bornholm arrangerades med lyckat resultat. 
Rosplanteringen i Norra kolonin i Simrishamn bekostad av rosdrottningomröstningspengar 
invigdes med en ceremoni med bl.a violinisten Gerd Lagerbäck. 
Möjligheten till inköp av Österlenrosor har fortsatt med Wallströms Plantskola som odlare 
och Tågarps Trädgård och Gislövs Trädgårdar som återförsäljare. Även föreningens egen 
odling av Österlenrosor från rotskott har fortsatt. 
Tillsammans med Tjörnedala Trädgårdsförening och Österlens Trädgårdssällskap har 
föreningen både vår och höst medverkat på växtmarknad på Österlens Museum. 
Representanter från föreningen har deltagit i Skånes Arkivförbunds kortkurs om arkivering. 
 

Medlemsmöten 
28/2  ”Tre paradis” Sophia Callmer besökte under arbetet med sin bok ”Paradiset” tre 
trädgårdar - Beth Chatto, Derek Jarmans och Sue Trolles. 
20/3  ”100 år av trädgårdshistoria” Margareta Torlegård berättade om spåren av en 
länsträdgårdsmästare, en trädgårdsdirektör och en trädgårdsarkitekt. Efter föredraget 
avhölls föreningens årsmöte. 
10/4  ”Karins favoritträdgårdar” Karin Lagergren har under drygt tio år arrangerat 
trädgårdsresor runt om i Europa och idag berättade hon om och visade bilder från några av 
hennes favoritträdgårdar i England, Frankrike och Italien. 
17/4  Rosbeskärning på Rosentorget. 
2/10  ”Att odla rosor på höjden” Anette Mallalieu-Sandh höll föredrag med denna titel - en 
rosnörds drömmar om att vara omsluten av rosor. 
16/10  ”Sveriges genbank av kulturrosor” Lars-Åke Gustavsson berättade om genbankens 
innehåll och användning, ur såväl internationella som nationella och lokala perspektiv. 
30/10  Uppgrävning av rotskott på Rosentorget. 
20/11  ”Rosor i Kina”  Else Olsson har besökt den mycket intressanta provinsen Yunnan. Här 
finns många av de ursprungliga rosor som fanns i Kina innan de hämtades till Europa. 
 

Rosfest 
2/7  I Simrishamn med kröning av rosdrottning, hyllande av ”Årets Österlenros”, 
rosbedömning, lott- och rosförsäljning och presentation av Mia Gröndahls nya bok. Musik i 
Hotell Turistgårdens rosträdgård och Elises Rosensalong på Ribbingsberg. 
3/7 - 8/7  Verksamhet ute i byarna och i Simrishamn med visning av privata trädgårdar, 
sticklingförökningskurs, rosdag i Killahuset, föredrag med Peter Englander, rosfrukost m.m. 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, 28/2, 20/3, 20/3, (konstituerande) 
15/4, 16/6, 2/10, 16/10 och 20/11. Dessa personer har ingått i styrelsen: 
Ordf. Else Olsson Suppl. Elisabeth Bengtsson 
Vice ordf+sekr Ingela Nilsson Suppl. Margaretha Hemne 
Kassör Ingvar Persson Suppl. Boel Marie Larsson 
Ledamot Kalle Blomberg Suppl. Lennart Söderlund 
Ledamot Annalena Maurin Suppl. Birgitta Wennersten 


