  

Arbetsdagar  år  2015  
Föreningen  Orangeriträdgården  i  
Österbybruk  
  
  

  
Tisdagen  den  16  juni  2015  
Vilket  gäng  som  kom  idag.  Några  extra  personer  kom  på  besök  för  att  överblicka  arbetet  
och  gå  runt  för  att  småprata  med  var  och  en.  Fikabordet  räckte  inte  till.  Ordnades  
provisoriskt  ett  till.  Varför  fikastunderna  tas  upp  nästan  vid  varje  dagbokstillfälle  är,  att  det  
är  då  vi  har  tid  att  prata  i  lugn  och  ro  med  varandra.  Övrig  tid  jobbar  vi  på  var  sitt  håll,  ofta  
parvis.  En  medlem  kom  med  en  hel  korg  goda  safter,  marmelader  och  diverse  smått  och  
gott  till  försäljning  inne  i  butiken.  
  
Tidigare  i  veckan  har  härdning  av  plantorna  avslutats,  planterats  eller  ställts  för  
försäljning.  Vi  har  börjat  leverera  till  restaurang  GammelTammen.  Persilja  och  kryddor  blev  
de  första  produkterna  som  är  färdiga  för  leverans.  Tre  sorters  gurkor  och  squash  har  
planterats.  Såpnejlika  har  rensats  bort.  Sprider  sig  allt  för  mycket.  Vi  har  fått  kontakt  med  
en  elinstallatör  som  kommer  att  åtgärda  våra  besiktningsanmärkningar.  Reservdelar  har  
beställts  och  levererats,  kommer  att  färdigställas  nästa  arbetsdag.  
  
Arbetsdagen:  
•   Nya  hyllor  ordnats  i  Orangeriet  av  slaggsten  och  vackra  brädor.    
•   Möblerats  om  i  inre  rummet  i  Orangeriet  för  att  få  ett  luftigare  intryck.  Skänkta  
licensierade  pelargoner  ställts  i  blickpunkten  som  utställningsblommor.  
•   Vacker  utställning  av  övriga  pelargoner  i  Växthuset.  Kom  och  titta.  
•   Slänten  upp  till  övre  trädgården  rensats  och  gödslats  med  alpackabajs.  Nya  plantor  
av  en  ätlig  tagetes  planterades.  De  kommer  att  lysa  som  solar  i  orange  och  gult  i  
slänten  senare  i  sommar  tillsammans  med  ”vattenfallet”.  
•   Vi  har  lagt  halm  i  gångarna  mellan  sängarna.  Det  roliga  är  att  det  fanns  sädeskorn  
kvar  i  halmen  och  de  har  börjat  gro  och  växa,  så  nu  måste  vi  rensa  bort  det  också.  
•   Golvet  i  växthuset  har  lagats  med  skänkta  taktegelkross  och  grovsingel.  
•   Åkgräsklipparen  hämtats  från  service.  Nu  är  det  bara  att  köra.  Drivremmen  skadad  
och  en  skadad  vinge  byttes  ut.  
•   Obligatorisk  undervisning  av  hur  bevattningsanläggningen  fungerar.  Vattnets  väg  
från  Herrgårdsdammen  till  trädgårdsanläggningens  rabatter  med  pump,  kranar  och  
reglage.  
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