
  

  

Arbetsdagar  år  2015  
Föreningen  Orangeriträdgården  i  
Österbybruk  

  

Sid  1  (1)  

  
Tisdagen  den  2  juni  2015  
Den  här  dagen  tror  jag  det  är  rekord  i  trädgårdsarbetare.  Det  kryllar  av  personer  med  
böjda  ryggar,  personer  stående  på  knä,  huvuden  böjda  över  plantor,  fröer  och  ogräs.  Ivrigt  
plockande  med  allt  och  ett  leende  på  läpparna  under  diverse  småpratande.  Vilken  syn  för  
ögat.  Det  ligger  en  atmosfär  över  trädgårdsområdet  som  inger  lugn  och  ro,  men  ändå  flitigt  
arbete.  Det  är  härligt!  Dessutom  har  vi  fått  tre  personer  till  som  är  intresserade  att  arbeta  
för  orangeriträdgården.  Det  är  bara  att  tacka  och  ta  emot.  
  

•   VI  HAR  NU  FÖRSÄLJNING  AV:  aroniamarmelad,  maskrosmarmelad,  
plommonmarmelad,  rabarberchutney,  svartvinbärsgelé,  rödvinbärsgelé  och  
rabarbersaft.  Efter  arbetsdagen  den  9  juni  kan  du  också  köpa  SYRÉNBLOMSSAFT.  
Allt  detta  tillverkat  av  våra  duktiga  medlemmar.  

•   Alla  fröer,  lökar,  solrosor  är  sådda.  Bönorna  har  redan  sett  dagens  ljus.  
•   Blomman  för  dagen  planterad  längs  bågarna  på  övre  plan  
•   Gräsklippning  utförd.  Tyvärr  börjar  något  fel  infinna  sig  hos  gräsklipparen.  Hoppas  

det  inte  blir  för  dyrt  
•   Grästrimmern  igång  flera  timmar  för  att  få  fina  gräskanter  
•   Kantskärning  runt  ört-  och  perennrabatten  framför  Orangeribyggnaden  
•   Förberedelse  inför  gröngödsling  med  att  riva  upp  massor  av  tistlar  och  Lomme.  

Lomme  är  ett  fröogräs  som  är  lätt  att  rensa  bort.  Vi  hann  inte  djupgräva  det  området  
i  år.  Hoppas  få  hjälp  med  det  nästa  år.  

•   En  låååång  säng  iordningställd  i  övre  trädgård  
•   Plantor  tas  ut  från  Växthuset  för  avhärdning,  se  bilder  
•   Vattnet  har  provkörts  och  gamla  vattenspridare  fungerar  också  
•   I  Drivhuset  har  de  sista  plantorna  skolats  om  och  skall  in  i  Växthuset  
•   Nu  börjar  ogräset  komma  och  det  rensas  för  fullt  
•   Till  sist  efterlyser  vi  en  elektriker,  som  kan  hjälpa  oss  att  byta  ut  alla  skarvsladdar  

mot  en  kabel,  som  skall  dras  från  belysning  och  kylskåp  till  uttag.    
  

  


