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Tisdagen den 7 juni 2016 
Otroligt varmt denna dag. Vi som svettades var Solveig Morell, Joel Andersson, Alexander 
Helmansson, Birgitta Ahlund, Inger-Pihl Lundin, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Birgitta 
Arvestål, Carola Karlsson, Lars Rydåker, Ulla och Ingvar Karlsson, Kerstin Nordlinder, 
Karl-Johan Jansson och Sven-Olov Svensson. Carola, trädgårdsmästare, bjöd på 
rabarberkräm och Birgitta Arvestål hade vattenmelon med till fikarasten. Mums, mums. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Fyllt på vatten i olika behållare, övre terrassen. Vattnat, vattnat och vattnat. Det har varit 
varmt och torrt. Burit ut och in tusentals plantor varje dag för avhärdning. Olika 
dagisgrupper varit på besök. Prismärkt plantor.  
 
Arbetsdagen 

• Rådjursstängslet mellan Herrgårdsgränsen och vår grind på plats. 
• Grästrimning 
• Kanskärning 
• Ogräsrensning i 1800-talsrabatten och på övre Terrassen 
• Olja in möbler slutfördes. 
• Tusentals plantor som såddes i mitten av april, vuxit till sig under blå/röda lampor i 

Växthuset, började planteras ut. Hälften blev utplanerade idag på nedre Terrassen 
och resten skall ut på övre Terrassen. 

• Problem med bevattningsanläggningen, dåligt tryck. Vattenstråle kom upp ur 
gräsmattan i Herrgårdsparken på grund av hål på slangen från Korsdammen. 
Grävde upp runt hålet och bytte ut en del av slangen. Verkade som om en tältpinne 
slagits ner och gått rakt genom slangen. Vi måste märka ut slangen, innan olika 
aktiviteter sker i parken. Dåligt tryck fortfarande. Ringde efter Vendelsrör, som kom 
och rensade filtret, som ligger i Korsdammen. Hittade ett hål till som lagades. Det 
fullt tryck i slangen och alla är glada. Nu kan vi vattna hej vilt. 
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Onsdagen den 9 juni 2016 
Två aktuella nyheter från Orangeriträdgården: 

1. Vi har fått mycket beröm av Gudrun Sjödén för våra blomsterarrangemang på 
hennes utställning i Ånghammaren. Sträck på er, ni som ansvarar för dessa 
blommor. 

2. Vi finns med på Österbybruks Herrgårdskarta med hela vår trädgård, 7300 m2, för 
första gången på ca 15 år. Av bara farten kom hela Herrgårdsparken med Kors-
dammen också med. Nya stora orienteringsskyltar med denna Herrgårdskarta är på 
plats i området. TACK Peter Jansson, Östhammars kommun och Föreningslyftet för 
sponsring av tavlornas nytryck och till komplettering av akvarellbilden. 

 

 
  



 

 

Arbetsdagar år 2016 
Föreningen Orangeriträdgården i 
Österbybruk	

	

Sid	3	(3)	

MUREN 
 
 
2016-06-08 

• Per Lundgren Upplandsmuséet, Boris & Son Bygg AB och FOÖ träffas för att 
diskutera fortsatt arbete med Muren. 

• Muren lutar, måste stagas upp på insidan och göras bredare nertill. 
• Formar byggs på båda sidor med liggande bräder. 
• Stöpgjutning sker med hydrauliskt kalkbruk. Det ersätter cement och gör så att 

bruket blir diffusionsöppet och kan andas. Bättre hållbarhet. 
• Sista delen av Muren på den övre Terrassen rivs helt i sluttningen och görs helt ny. 

 

 
Formsättning förbereds inför stöpgjutning. 
 
 
2016-06-13 

• Stöpgjutning av muren påbörjas. 

 


