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Tisdagen  den  9  juni  2015  
Femton  tappra  kom  idag  och  drog  sitt  strå  till  stacken.  Varje  arbetsdag  är  ett  lotteri.  Hur  
många  kommer  idag,  tro?  Hittills  känns  det  som  högsta  vinsten  varje  gång.  Inte  att  
förglömma  de  tappra  personer  som  kämpar  varje  dag  med  planering  och  arbetsledande  
roller.  Vi  är  dem  evigt  tacksamma  för  att  så  mycket  arbete  utförs  under  veckorna  och  att  
arbete  kan  delas  ut  de  dagar  det  är  arbetsdag.  Solen  kom  fram  och  det  blev  varmt,  solen  
gick  i  moln  och  det  blev  svalt.  Av  och  på  med  jackor.  
  
Tidigare  i  veckan  har  perenner  krukats  från  perennförrådet  och  jordgubbsplantor  tagits  
upp  till  försäljning.  Lotteri  iordningställts.  Målning  av  Västhusets  fasad  håller  på  att  
slutföras.  Sått  salladslök,  röd-  och  grönsallad,  mangold,  bondböna,  rödbeta,  gulbeta,  
morot  och  gulböna.  Flera  plantor  satts  ut  för  avhärdning.  Ytterkrukor  sorterats  och  säljs  för  
5  kr/st.  Entrérundlarna  har  fyllts  med  plantor  av  förgätmigej,  sommarslöja  och  rosenskära.  
Alla  blommors  färger  går  i  vitt.  Det  skall  lysa  lång  väg,  att  här  ligger  orangeriträdgården.  
Det  har  ställts  ner  lådvis  mer  plantor  i  nedre  trädgården,  som  skall  planteras  ut  under  
arbetsdagen.  En  del  har  förplanterats,  som  anvisning  på  hur  det  skall  se  ut.    
  
Arbetsdagen:  
•   Vattnat,  rensat  och  planterat  i  övre  trädgården.  Blomman  för  dagen,  broksalvia  och  
klockranka  har  planterats  vid  bågarna  och  skall  senare  klättra  upp  på  dem.  
•   Malva  har  såtts  i  paradträdgården  på  övre  plan  och  fänkål  i  grönsakslandet.  
•   För  att  ordna  parkeringsförbud  utanför  vår  entré  har  cykelstället  dragits  fram  och  en  
liten  rundel  placerats  framför.  I  rundeln  har  planterats  rävsvansar  och  tagetes.  
•   Kört  sopor  och  hämtat  en  aloeverablomma  från  Herrgårdsbyggnaden,  som  
placerats  i  perennrabatten.  
•   Växthuset  städas  inför  utställning.  
•   Del  av  övre  trädgård  började  plöjas.  Traktorn  gick  sönder.  Spridarrören,  till  
bränslepumpen,  gått  av.  Grävde  resten  för  hand.  Kunde  inte  harva.  Krattade  för  
hand.  Nu  är  området  färdigt  för  gröngödsling.  
•   Det  har  mekats  med  traktorn  nästan  hela  dagen.  
•   Åkgräsklipparen  kördes  till  Dannemora  för  lagning  och  service.  Tändstift  och  
luftfilter  bytas.  Vibrationer  som  måste  åtgärdas.    
•   Trädgårdsplattor  har  skänkts  och  hämtats.  De  skall  läggas  ut  på  golvet  i  Drivhuset.  
•   Taktegel  har  skänkts  och  hämtats.  Det  skall  krossas  och  användas  till  Växthusets  
golv,  som  skall  lagas.  
•   Full  fart  med  plantering  av  blomplantor  i  den  nedre  trädgården.  Aster,  lövkoja,  
rävsvans,  risp,  broksalvia  och  zinnia.  De  skall  bli  fina  blombuketter  till  försäljning.  
•   1800-talsträdgården  rensas  
•   Elbesiktningsprotokollet  gicks  igenom  på  plats.  Nu  är  det  bara  material  och  en  
elektriker  som  saknas.  
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•   Förrådet  av  saft,  marmelad,  gelé  och  chutney  fylldes  på  och  skall  säljas.  Det  är  
åtgång  på  dessa  produkter.  
•   Vattnet  strulade,  fick  igång  anläggningen  och  fyllde  badkar,  tunnor…..  allt  som  gick  
att  fyllas.  Nu  skall  det  vattnas  hej  vilt.  
1.     
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