
 

Verksamhetsberättelse för Österlenrosor, år 2018 
Så har ett år passerat och vi kan se tillbaka på en bra och innehållsrik verksamhet i föreningen. 
Ekonomin är stabil och i god balans. Antalet medlemmar har minskat något och var vid 
årsskiftet 178 stycken. 
Tillsammans med Tjörnedala Trädgårdsförening och Österlens Trädgårdssällskap har 
föreningen både vår och höst medverkat på växtmarknaden på Österlens museum. 
På eventet “Rosor på Falsterbonäset” 24/6 deltog föreningen med försäljning av Österlenrosor 
och böcker samt information om Österlens Rosfest. 
Rosfolk från hela världen besökte 26/6 Rosentorget i samband med World Rose Convention. 
Endagsutflykt 9/7 till nordvästra Skåne där vi besökte Sylvia Wihlborgs trädgård i Mölle, 
Fredriksdals trädgårdar och parker i Helsingborg och Cedergrens Plantskola på Råå.  
Som ingående i ”Trädgårdsföreningar på Österlen i samverkan” har Österlenrosor 4/8 på 
Österlens museum deltagit i arrangemanget ”Framtidens trädgård”. 
Föreningens egen odling och försäljning av Österlenrosor från rotskott har fortsatt. 
Hemsidan har bara hjälpligt underhållits men i alla fall fyllts på med bl.a bilder från rosresan 
och årets Rosfest. 
En policy för hantering av medlemmars personuppgifter har tagits fram. 
Nytt sätt för betalning till föreningen har tillkommitt, Swish Företag med nr 123 022 6977. 
Rosentorget har genom POM fått status som lokalt klonarkiv för rosor. Arkivet består både av 
befintliga sorter och nya sorter som planterats under hösten. 
 

Medlemsmöten 
25/2  Hur skapar man en klosterträdgård?  Håkan Nilsson, mångårig museichef, berättade om 
hur han och Per Larsson kom på tanken om en rosengård invid Gråbrödraklostret i Ystad. 
25/3  Rosgrannar - växter och annat som lyfter och framhäver. Kalle Blombergs föredrag 
handlade om samplantering med  rosor. Efter föredraget avhölls föreningens årsmöte. 
8/4  Rosbeskärning på Rosentorget. 
15/4  Personen bakom rosens namn   Eva Böhlin-Andreasson från Svenska Rosensällskapet i 
Göteborg berättade om varför och hur en ros har fått sitt namn. 
23/9  Italienska rosträdgårdar  Från Inger Falck, styrelsemedlem i Rosensällskapet i Skåne, fick 
vi reseberättelse med bilder från deras italienska resa. 
7/10  Uppgrävning av rotskott på Rosentorget. 
21/10  En meny av rosor  Svein-Oddvar Osen från Svenska Rosensällskapet visade bilder på 
några av sina och Christer Jonssons favoriter bland rabatt- busk- och klätterrosor. 
25/11  Vildrosor i våra trädgårdar, vackra året om   Henny Johansson, ordf. i Svenska Rosen-
sällskapet, vill öka intresset för vildrosor och berättade om hur man på bästa sätt odlar dem. 
 

Rosfest 
30/6  I Simrishamn med kröning av rosdrottning, hyllande av ”Årets Österlenros”, 
rosbedömning, lott- och rosförsäljning samt föredrag med Peter Englander. 
1/7 - 8/7  Verksamhet ute i byarna och i Simrishamn med visning av privata trädgårdar, 
sticklingförökningskurs, visning av rostorn i Killahuset, rosvandring, konsert m.m. 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft åtta möten, 4/1, 25/2, 25/3, 29/4, 13/5, 31/7, 7/10 och 25/11. 
Man har även haft många mail- och telefonkontakter. Följande personer har ingått i styrelsen: 
Ordf. Else Olsson Suppl. Elisabeth Bengtsson 
Sekreterare Kalle Blomberg Suppl. Margaretha Hemne 
Kassör+v.ordf Ingvar Persson Suppl. Boel Marie Larsson 
Ledamot Ingela Nilsson Suppl. Lennart Söderlund 
Ledamot Annalena Maurin Suppl. Birgitta Wennersten 


