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Tisdagen den 14 augusti 2018 

Vi har återgått till arbetsdag, dagtid, med start kl 09.00 och slutar arbetet när vi själva vill. 
Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Tina Sundberg, 
Birgitta Ahlund, Gun Lyd, Ulla Karlsson, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Eva Kolm, 
Kerstin Lindgren, Kent Asp, Margareta Engström, Birgitta Arvestål, Lars-Olov Svensson 
och Karin Grönberg i butiken. Solveig Morell andra dagar. Sex besökare fikade med oss. 
 
Just nu har vi 37 volontärer, som är intresserade av att arbeta i Butiken. 5200 såg 
vårt upprop på Facebook. Tack alla ni som svarade.  Härligt!  
 
Vi installerade en besöksräknare under juni/juli månad.  Den sitter utomhus  vid entréns 
insida. Vi håller på att justera den och måste troligtvis köpa en större reflexskiva. 
Men nu till saken: Under helgen har någon haft roligt med att bryta hållaren till 
laserkännaren och vridit den i vinkel, så att laserkännaren inte känner av 
reflexskivan och inga besökare räknas då. Stööön !!!!! 
 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Sara George har haft sin sista vandring bland örter och medicinalväxter. Det har varit 

Ullmarknad på Herrgårdsområdet med 1400 besökare under lördagen och 800 besökare 

på söndagen. Naturligtvis hittade många in till Orangeriträdgården. Marie Gustafsson, 

Simbadet, hade ett utomhuscafé hos oss med många fikasugna och gott fika. 
 

Arbetsdagen 

• Rensat tistlar längs bågarna, Övre Terrassen och städat Drivhuset inför visning 

• Tagit bort en stenhög på övre Terrassen 

• Snyggat till bland mynta i Örtagården 

• Klippt malvor 

• Grävt upp och krukat Stenkyndel till försäljning 

• Klippt alla gräsytor och trimmat kanter 

• Tagit upp potatis och rensat målla runt hela västra åkern 

• Justerat rådjursstängslet och nätet mot Herrgårdsparken. 

• Harvat Östra åkern och mellanåkern. Där skall sås gröngödsling (honungsört, 
bovete och blodklöver). 

• Stegat upp/mätt Korsdammens storlek inför kontakt med Länsstyrelsen och ev 
framtida muddring av dammen. 
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Under arbetsdagen hade vi fint besök av styrelsen för Carl G Beck-Friis 
Stipendiefond (Simone Beck-Friis, Ulf och Rose-Marie Dietrichson, Peter Kjällman 
och Peter Jansson). Anledningen var att i nov 2017 erhöll vi ett fint stipendium, 
diplom och 20000 kr för att reparera vårt Drivhus. Vi ville visa resultatet av 
ombyggnaden. Under två timmar visade vi Orangeriet med utställning, Drivhuset 
och runt i hela trädgården. Naturligtvis fick de en fikastund med övriga volontärer. 
 

      
     
 

     
 
 

     


