Arbetsdagar år 2016
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk
Tisdagen den 3 maj 2016
Vilken härlig dag. Solen lyste och det var varmt och skönt, säkert +15°. Vi som arbetade i
dag var Joel Andersson, Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund, Ingegerd Bromark,
Hans-Olov Bromark, Birgitta Arvestål, Carola Karlsson, Lars-Olov Svensson, Karl-Johan
Jansson, Ove Bromark, Sonja Bromark, Kent Asp, Ulla Karlsson, Ingvar Karlsson och
Helena Karlén.
Flera personer från Bruket kom på besök och visade sitt intresse, överlämnade också
safter, marmelader och plantor som vi har till försäljning.
Tidigare under veckan har detta hänt
Daglig verksamhet har besökt oss igen. De sådde solrosor och tagetes. Det berättas att
brukarna som tillhör Daglig verksamhet är så ivriga att komma iväg till oss och njuta av
lugnet, friden och naturen. Roligt att höra.
Vi har krukat upp mer perenner till försäljning.

Arbetsdagen
• Pumpade hjulen till våra kärror med kompressor.
• Sopor och skräp kördes till tippen.
• Slipers och telefonstolpar togs bort från Murens insida inför Murens byggstart.
• Duvnätet gicks igenom på Orangeriets vind och lagades.
• Jordgubbslådor förbereddes inför plantering på nedre terrassen.
• De stora lådorna framför Drivhuset rensades och göddes med alpackabajs.
• Befintliga sängar på övre terrassen mättes upp och gjordes iordning inför sådd av
grönsaker och blommor.
• Halva delen av övre terrassen harvades och är klar för indelning med mer
grönsaker och blommor.
• Insynsskyddet framför bord på Dansbanan påbörjades.
• Alla rosor och buxbom ansades i Perennrabatten på nedre terrassen.
• Rabatten i slänten rensats och tulpaner planterats efter ena sidan. Här skall olika
sorters tagetes planteras och knallgult skall det lysa och hälsa besökare välkomna.
• Våra insektshotell påbörjades.
• Vår egen lilla guide visade runt en grupp besökare. De var från Stockholm, Uppsala
och Strängnäs.
• Idag kom ett äldre par, 88 och 80 år, och hjälpte oss. De gjorde fina gångar i
örtagården. De riktigt djupgrävde dem. Har aldrig sett så fina gångar. Senare, efter
arbetets slut, kom de tillbaka och berättade att de mådde så bra, efter att ha varit
hos oss och fått ”själavård”.
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