
  

  

Arbetsdagar  år  2015  
Föreningen  Orangeriträdgården  i  
Österbybruk  

  

Sid  1  (1)  

Tisdagen  den  12  maj  2015  
Mulen  dag,  med  en  rejäl  regnskur  på  eftermiddagen.  14  personer  hjälpte  till  idag.  Flera  har  
den  sista  veckan  anmält  sig  som  ideell  arbetskraft.  Otroligt  härligt.  

•   Rådjursstängsel  sattes  upp.  
•   Gräsmattorna  klipptes  för  första  gången  i  år.  
•   Strömbrytare  byttes  till  toalettbelysning  
•   Räcket  och  trappan  upp  till  övre  trädgård  började  slipas  av  inför  oljemålning.  
•   Utemöblerna  oljades  in.  Är  nu  slutfört.  
•   Smederna  överlämnade  ett  lås  med  stopp  till  den  nya  grinden.  Det  tackar  vi  för.  
•   Bågarna  på  övre  plan,  som  höjts  med  30  cm,  monterades  på  plats.  
•   Besiktning  av  elanläggningen  utfördes  av  elektriker  tillsammans  med  Stiftelsen.    

Kompletteringar  och  ändringar  kommer  att  utföras  av  elfirma.  
•   Beslutades  att  odlingslotter  flyttas  fram  till  nästa  säsong.  
•   Djupgrävning  fortsatte  i  avdelning  för  blomplantering  på  nedre  plan.  
•   Förändring  av  perennrabatt  till  medicinal-  och  matväxter  börjar  ta  form.  
•   Förslag  på  omgjord  hemsida  diskuterades  med  Björn.  Stänger  hemsidan  en  period  

efter  säsongen.  
•   Plantor  omskolades  och  placerades  i  växthuset.    
•   Rensat  och  lagt  kompost  i  1800-talsträdgården.  Lökar  planerades  också  där.  
•   Uppsnyggning  av  entrén  till  trädgården  fortgår.  

  
Tidigare  i  veckan  har  vi  fått  massor  av  bajs  från  alpackor  som  vi  nu  gödslat  med.  TACK!  
Kompostjord  har  lagts  på  rabatter  som  rensats  innan.  Grönsaksbäddarna  på  övre  plan  
iordningsställts  inför  sådd.  Perenner  har  märkts  upp  och  vitlök  flyttats.  Ny  skylt  och  
markering  av  utekassan  har  gjorts.  Morötter  har  såtts  och  lökar  planterats  i  1800-
talsträdgården.  37  kg  sättpotatis  har  levererats,  som  senare  skall  ner  i  jorden  och  ge  stor  
skörd  ;;-)    Muren  som  ger  oss  så  fint  klimat  i  trädgården  vittrar  sönder.  Undersökning  
påbörjas  för  att  få  den  återställd  till  ursprungligt  skick.  Möte  med  Stiftelsen  Österbybruks  
Herrgård.  Skrivelse  till  Länsantikvarien  skall  göras.    


