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Tisdagen den 9 augusti 2016 
Två trevliga damer från Harg har gjort entré i vår trädgård denna dag. Härligt med nya 
frivilliga pensionärer. Alexander Helmansson, Ulla och Ingvar Karlsson, Inger Pihl-Lundin, 
Kerstin Helmansson, Helena Frisell, Monica Tegerstedt, Ingegerd och Hans-Olov 
Bromark, Lars-Olov Svensson, Rebecka Stark, Helena Karlén har arbetat idag. Dessutom 
har många ställt upp under andra veckodagar p g a låg bemanning.	
 
Tidigare har detta hänt 
Tidigt på torsdagsmornarna (ibland under regn och rusk) har det skördats massor av 
produkter som levererats till GammelTammen. Ju sämre väder, desto roligare har vi. 
 

            
 
Det har varit Örtagårdsvandringar och Bukettinspiration av vår eminenta Örtagårdsguide. 
I sina buketter brukar Sara blanda odlade och vilda blommor. Dessutom använder Sara 
gärna växter från Örtagården. Det doftar så himmelskt om buketterna. 
 

 
 
Arbetet med Muren har satt fart efter några semesterveckors stillestånd. På vissa ställen 
har Muren nått sin rätta höjd. Det kommer att bli ännu varmare i trädgården nästa sommar. 
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Det är bara att se till att Korsdammen rensas från lera och slam, nu när vi får mikroklimat. 
En dag kom ett ungt par och fick en spontan visning av trädgården. Under tiden blev de så 
hänförda av alla insekter vi har i trädgården. Kameran kom fram. Undrar om de uppfattade 
den spontana visningen  ;-) 
	
Arbetsdagen 

• Bönor och krasse har försiktigt fått hjälp med att klänga uppför bågarna på övre 
Terrassen. 

• Framför Växthuset har luktärtor och exotisk gurka fått hjälp att växa uppför spaljén. 
• Vit risp har plockats för att torka och kanske säljas under julmarknaden i oktober. 
• Kantskurit och rensat i perennrabatten, nedre Terrassen. 
• Förrådsporten målades svart. Nu är det fräscht innanför entrén. 
• I 1800-talsträdgården har bondbönor knutits rad för rad. 
• Tomatplantorna i Drivhuset har bundits upp. 
• Kanterna trimmades runt omkring i trädgården. 
• Fick igång vattnet och det vattnades hej vilt. 

 
 

													 		
	

													 	


