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Tisdagen den 26 juli 2016 
Detta var arbetsdag, men ingen dagbok skrevs. 
 
Tisdagen den 2 augusti 2016 
Arbetsdagen börjar kl 09.00, men redan kl 08.00 började energiska frivilliga komma för att 
hjälpa till att skörda. Alexander Helmansson, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och 
Ingvar Karlsson, Kerstin Nordlinder, Lars-Olov Svensson, Margareta Engström, Leif Roos, 
Inger Phil-Lundin, Gudrun von Zweigbergk, Lars Rydåker och Siv Hjort 
Ahmad, Raghad, Rawaz, Rokaia och Marinko från Film Skola – boende. 
Detta gör att Orangeriträdgården lever nog ett år till. ;-) Sonja och Ove Bromark kom och 
bjöd på fika. 
 
Tidigare har detta hänt 
Det har varit ruschigt värre i trädgården de sista 2 veckorna. Stor frånvaro av ordinarie 
bemanning, som gjort att elva bokade tider har tillsatts. Åtta tider i butiken och tre tider för 
att leverera varor till restaurang GammelTammen = ca 50 tim. Detta gör att ca 20 extra 
volontärer har hjälpt till. Ni förstår, det är inte en liten trädgård, vi har att göra med. Otroligt 
skönt att ha dessa människor som tänker på oss och förstår att vi behöver all hjälp vi kan 
får. TACK! Vi är er evigt tacksamma. 
Rådjuren har varit och ätit upp en säng sallad. Mums, mums för dem. De tog sig in genom 
stängslet. När de skulle tillbaka har de försökt hoppa över, men fastnat och gjort stora hål i 
det. Bevattningsanläggningen krånglar som vanligt. 
Inför höstens permanenta utställning, Historisk bild av Orangeriträdgården och fortsatt 
förädling av den, har gräskronor gjorts av lin och stjärnflocka. Tjusiga arbeten. 
 
Arbetsdagen 

• Tagit upp många hinkar potatis. 
• Skördat all sallad. Slut på den. 
• Skördat lila bönor och gröna haritcots verts 
• All vitlök upptagen. 
• Skördat morötter och rödbetor 
• Gallrat rabarber 
• Rensat ogräs bland alla blomplantor, i perennrabatt och 1800-talsträdgård 
• Allmän uppfräschning av trädgården 
• Kört sopor 
• Lagat rådjursstängsel 
• Rensat i Korsdammen runt vårt bevattningsställe och satt extranät så slam ej skall 

samlas i silen. 
• Butiksarbete hela dagen. Många besökare. 
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