Arbetsdagar år 2017
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk
Tisdagen den 2 maj 2017
Underbart väder för de 12 arbetssugna som kom till dagens insats i trädgården.
Tina Sundberg, Sari Palmroth, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Hans-Olov
Bromark, Anita Pettersson, Gun Lyd, Birgitta Ahlund, Martin Sandström, Birgitta Arvestål.
Arbetsdagen
• Tungt jobb med utkörning av gödsel till odlingssängar, jordärtskockor som skulle
grävas upp och flyttas. Det plockades nässlor och Spansk körvel för torkning. Och
arbetet med att förbättra "dansbanan" fortsatte. Utöver allt detta så skolades plantor
om och en hel del blomsterfrön blev sådda i så-lådor.
•

TÄNK VILKEN FANTASTISK TUR ATT DET FINNS ARBETSVILLIGA!!

Tisdagen den 9 maj 2017
Fortfarande kallt i trädgården, ömsom hagel, ömsom sol. Vi kämpar oförtrutet på och ser
framemot sommarens växtlighet. 19 volontärer jobbar på det idag.
Tina Sundberg, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Ingegerd och Hans-Olov
Bromark, Anita Pettersson, Gun Lyd, Birgitta Ahlund, Martin Sandström, Birgitta Arvestål,
Ove och Sonja Bromark, Leif Roos, Kent Asp, Inga, Karl-Johan Jansson, Lars-Olov
Svensson, Gudrun von Zweigbergk.
Tidigare under veckan har detta hänt
• Vi har sått två sorter plocksallad, ringblommor, cikoria, vanlig rödbeta,
polkagrisbeta, atlasblomma, lin. Mer blommor sådd i Drivhuset. Krukat upp
perenner till försäljning. Delat på Ricinen. Gurkört satt i Örtagården. Mera
”Butternut”-pumpa satt. Vi har fått massor av tomatplantor till försäljning från
medlem. Dill och morot sådd i 1800-talsträdgården. Börjat grundmåla skåpet i
hallen. Börjat förbereda sommarängen vid muren. En kyrk-släde från 1700-talet
ropades in på auktion. Nu går vi med håven för att få ihop till 5 000 kr, som den
kostade. Släden är kvar i Österbybruk och på Herrgårdsområdet.
Kontakt med polismyndigheter och försäkringsbolag tar sin tid utöver allt annat. !
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• Börjat röja i Drivhuset
• Börjat skära kanter runt Örtagården och Perennrabatten.
• 40 odlingsbäddar till grönsaker färdigställdes på övre Terrassen.
• Sommarcypress planterades till försäljning
• Omskolning av kål- och tomatplantor, rosenskära, isört och paprika.
• Åkgräsklipparen hämtades från Österbybruks Trädgårdsmaskin & Allservice. Oljeoch filterbyte, slipning av knivar
• Plattläggning av golvet till uteplatsen/våtutrymmet färdigställt. Diskbänken placerad
på sitt rätta ställe och med avlopp som passade perfekt.
• Bevattningsanläggningen med pump och slangar från Korsdammen färdigställdes
för att tas i bruk. Allt fungerade direkt. Det var roligt…. ;-) Det blir spännande att
se hur länge vattnet räcker i år. Korsdammen blir allt grundare med åren.
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