
 

Verksamhetsberättelse för Österlenrosor 2022 
 
År 2022 försökte föreningen göra till ett mer normalt rosår. Nu har vi kunnat ha våra sam-
mankomster i Österlengymnasiets aula, vilket har fungerat bra, även om vi förstår att en 
del har haft svårt att hitta dit. Ett enda möte blev inställt detta år och det var pga snöovä-
der. Österlenrosor deltog detta år på Österlen Garden Show i Lunnarp och i Rosor på 
Falsterbonäset. 
 

Medlemsmöten 
20 februari startade medlemmar ur styrelsen med att berätta om sina intressen för rosor ur 
olika perspektiv. 
13 mars besökte Jankov Månsson från Osby oss och inspirerade med trädgårdsidéer inför 
våren.  
10 april anordnades beskärning av rosor på Rosentorget.  
24 april blev Roland Hermanssons föredrag inställt och ersattes med Ingvar Perssons in-
struktiva och uppskattade föredrag om beskärning av rosor.  
25 september höll Krister Cedergren sitt föredrag En resa genom tiden bland rosor och 
klematis.  
8 oktober hade föreningen uppgrävning av rotskott på Rosentorget. 
30 oktober berättade Eva Böhlin Andreasson om Vackra rosor och nyttiga nypon.  
Evenemanget 20 november Gör din egen julkrans blev tyvärr inställt pga snöoväder. 
 

Rosfest 
Det blev Rosfest på Österlen (2-6 juli), men utan kröning av rosdrottning/kung. Årets Ös-
terlenros blev i stället ett större evenemang med Simrishamns musikkår och Boel Marie 
Larsson som invigningstalare och lite indirekt krönare av Kejsarinnan av Lilla Rådmansga-
tan, Madeleine Hellström. Årets Österlenros var ’Hermosa’ som står i Madeleines trädgård. 
Dessutom finns där rosen ’Helga Schiemann’, som också den ingår i Nationella genban-
ken. Som tidigare år visades trädgårdar runt om på Österlen och några andra aktiviteter 
ägde också rum.  
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten (11/1,18/1 zoom, 20/2, 13/3,, 22/3, 
7/4 zoom, 25/5, 9/6, 20/6, 14/7, 9/8, 29/8, 25/9, 23/11 zoom och 30/11. Tre möten 17/3, 
13/4 zoom, 19/4 med anteckningar. Dessutom har livlig mejlväxling förekommit liksom te-
lefonsamtal.   
 
Följande personer har ingått i styrelsen: 
Else Olsson (ordf.) 
Ingela Persson (v. ordf.) 
Kalle Blomberg (sekr.) 
Annalena Maurin (ledamot) 
Anne Henricson (ledamot) 
Elisabeth Bengtsson (suppl.) 
Carina Olsson (suppl.) 
Boel Marie Larsson (suppl.) 
Lena Pira (suppl.) 
Lennart Söderlund (suppl.) 
Ingvar Persson (adjungerad kassör) 


