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Tisdagen den 12 april 2016 
Vilken dag! Solen sken och det var varmt, dessutom bara ramlade det in volontärer en 
efter en. Hur skall vi kunna ge alla jobb, men det gick bra. Solveig Morell, Joel Andersson, 
Birgitta Ahlund, Inger-Pihl Lundin, Ulf Lundin, Ingegerd Bromark, Hans-Olov Bromark, Leif 
Roos, Anders Molin, Birgitta Arvestål, Lars Rydåker, Annika Lodskär, Lilian Wickholm, 
Gudrun von Zweigbergk, Karl-Johan Jansson, Lars-Olov Svensson och Kent Asp. 
Alexander och Anna-Karin kom på besök och tänker hjälpa till framöver. Annika bjöd på 
god sockerkaka.  
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Det har städats och röjts i förrådet på övre terrassen. Sådd har påbörjats i Drivhuset. 
Fortsatt klippa ner torra perenner. Tagit bort alla jordgubbar, sparat några för 
omplantering. Kört ut halm och lagt i gångar för att minska ogräs. 
 
Arbetsdagen 

• Planterat tulpaner i slänten mot övre terrassen. 
• Gräset kantskars längs bågarna på övre terrassen.  
• Bytt jord i två lådor framför Växthuset 
• Rensat och möblerat om i perennrabatten. Fortsatt klippt ner torra växter 
• I örtagården har Gammander, Myskmadra, Spansk körvel och Kryptimjan tagits bort 

och krukas upp TILL FÖRSÄLJNING. Alruna, Cikoria och Humlesuga skall 
planteras dit istället. 

• Trappan till Dasset togs bort. Plattor är ditlagda. Eventuell ny trappa vid ett senare 
tillfälle. 

• Kört bort loppisprylar, ris och gammalt virke. 
• Hämtar badkar till vatten och hagtornsstubbar. Stubbarna skall användas till ett 

insektshotell. 
• Traktorns och åkgräsklipparens batterier laddas inför ny säsong. 
• Pålarna till rådjurstängslet slogs ner i marken mot herrgårdsparken 
• Inventering av Materialförråd övre terrass, Dassets förråd, Drivhuset, Växthuset. 

Inventeringen är nu slutförd. 
• Bokhylla, som medlem skänkt, byggdes i Orangeriet. 
• Nya reklamtröjor provades och skänktes till volontärer. 
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