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Österbybruk 
 

 

Sid 1 (4) 

Tisdagen den 22 maj 2018 

Idag var Leif Roos, Inger Pihl Lundin, Birgitta Ahlund, Ingvar och Ulla Karlsson, Kent Asp, 
Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Anneli Kekkonen, Anita Pettersson, Gun Lyd, Kent Asp. 
Solveig Morell, Birgitta Arvestål, Kerstin Lindgren arbetade andra dagar. Barbro 
Andersson Öhrn och Kerstin Frisk arbetade i butiken under helgen. 
En grupp på 50 personer kom på besök från Pharmacia, Uppsala. Även några fransmän 
tittade runt i trädgården. 
 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Lärarnas arbetsgrupp från Österbyskolan har varit på visning i trädgården. Vi planerar ett 
samarbete med årskurs 8, 9 och lärarna på skolan. 
 
Vi inbjöds till Tillväxtgalan den 17 maj i Östhammar, eftersom vi blivit nominerade till 
Kulturpriset. Gala med 300 gäster och nio kategorier med tre nominerade i varje. Vi vann i 
vår kategori och fick diplom, vacker blombukett och 20 000 kr till vår trädgård. 
 
 

    
 
 
 
Arbetsdagen 

• Vattna, vattna, vattna 

• Fortsätta så, bl a sallad och bondbönor 

• Sprida och mylla ner alpackabajs, som Klas Engström hämtat åt oss 

• Ta bort ogräs i gångarna (grävt djupt, så rotlökarna tas upp) 

• Klippt lavendel (torra delar) 

• Ta bort ogräs, som redan börjar komma 

• Krukat iris, sommarslöja till försäljning 

• Kört trimmer 

• Skolat om plantor i Drivhuset. 

• Sått läkeringblomma i rundlarna utanför Entrén 

• Alla åkrar är nu harvade 
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Onsdagen den 30 maj 2018 

Denna dag fick trädgården besök av inga mindre än två vita damer och en kusligt svart 
dam. Det var Daglig verksamhet i Östhammars kommun, som förlagt sin vårfest till 
Orangeriträdgården. Vi berättade lite om trädgården och Orangeriet, varpå de tog en 
promenad runt Korsdammen i Herrgårdsparken. Under Vagnslidret avslutades det hela 
med fika. 
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Tisdagen den 29 maj 2018 

Idag var Leif Roos, Inger Pihl Lundin, Birgitta Ahlund, Ulla Karlsson, Hans-Olov och 
Ingegerd Bromark, Anita Pettersson, Kent Asp och Birgitta Arvestål. Gun Lyd, Kerstin 
Lindgren arbetade andra dagar. 
Personal från länsstyrelsen i Västmanlands län kom på besök tillsammans med Monica 
Kinsella och Elisabet Backman-Bromée. Vi visade runt och passade på att berätta vad vi 
önskar söka bidrag till (restaurera ett vinkast, rasriskförrådet, väggen på var sida om 
växthuset och förlänga muren) 
 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Ola Gustavsson grävt en väg efter muren där vi kan köra med gräsklippare och andra 
större maskiner. Stigen uppför slänten från nedre till övre terrassen skall tas bort 
 

 

Arbetsdagen 

• Krukat upp åbrodd och grävt upp kryddor till försäljning 

• Prismärkt skänkta pelargoner 

• Vattnade så klart och rensat 

• Skolade om tagetes och kål 

• Sått vaxbönor, skärbönor, gurkört och lin. 

• Iordningställt en squashlimpa (varvat grov kompost på jord med alpackabajs och fin 
kompost).  Jord i översta lagret. Satt squash och täckt med fiberduk. 

• Bundit upp tomater 

• Satt bondbönor i kluster (i fyrkant så de stödjer varandra). 

• Planterat rosmarin 

• Formklippt buxbom 
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Tisdagen den 5 juni 2018 

Kallt som attan var det idag. Ena tisdagen 28° idag kanske 14°. Vi som frös var Leif Roos, 
Ulla Karlsson, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Anita Pettersson, Christina Lund och 
Birgitta Arvestål. Kent Asp, Lars-Olov Svensson och Ingvar Karlsson kom och fikade. Inger 
Pihl Lundin, Gun Lyd, Solveig Morell och Kerstin Lindgren arbetade andra dagar. 
Styrelsen fortsätter vattna varje dag efter ett schema. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Vi har inlett ett samarbete med årskurs 8 i Österbyskolan genom Bildundervisning, 
Hemkunskap och Helena Zetterberg. De kom på besök och vi visade runt i trädgården och 
i Orangeriet. I augusti planeras ett nytt besök av dem. 
Vi har ett samarbete med Svenska kyrkan. En grupp har ”Samtal under Eken” på fredagar. 
I Butiken har Anita Pettersson, Annika och Mats Flood, Siw och Christer Johansson 
arbetat under några helger 
 

Arbetsdagen 

• Omskolat Portlac och astrar till försäljning. 

• Planterat Queen of Market, Aster Princess, Zinnia Elegan, gurka, bönor, kål och 
persilja 

• Rensat 

• Funderat/diskuterat vad vi skall göra med vattenförsörjningen i framtiden. Inget 
vatten, ingen trädgård. 

• Vi har massor av plantor till försäljning. 
 
 

     


