Arbetsdagar år 2016
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk
Tisdagen den 20 september 2016
Jobbade idag gjorde Solveig Morell, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Lars-Olov Svensson,
Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Sven-Olov Svensson, Helena
Karlén, Margareta Engström, Leif Roos, Margareta Engström, Kerstin Nordlinder, Kent
Asp och Martin Sandström.
Inför fotografering till vår utställning ”Historisk bild av Orangeriträdgården och fortsatt
förädling av trädgården” fanns också Ove och Sonja Bromark, Eva Strid, Magnhild Dolk,
Gun Wikholm, Bernt Karlsson, Birgitta Arvestål, Christina Larsson (krukmakeriet), Katarina
Persson (Sadelmakarlängan) och en fotograf Kenneth Gunnarsson från Söderfors på
plats. Som tidigare berättat sponsrar UPPLANDSBYGD lokalt ledd utveckling denna
utställning
Tidigare under veckan har detta hänt
Plockat sista bönorna och slängt plantorna. Alla rödbetor upplockade. Inredning från
Orangeriet burits ut inför ”Utställningen”. Satt upp nya sponsorskyltar. Kabel och laddning
ordnat till traktorn, som inte vill gå igång. Murens enkupiga takpannor håller på att läggs på
plats. Daglig Verksamhet har varit på besök och planterat vitlök. De fick med sig äpplen
och squash för att baka och laga mat.

Arbetsdagen
• Nya skyltar till Örtagården.
• Ogräsrensning i halmgångarna och i skördade sängar.
• Målning i Orangeriet inför utställningen.
• Kassadisken kompletteras med ny disk i vinkel inför utställningen.
• Jordförbättring i 1800-talsträdgården från kvarvarande jordsäckar.
• Bädd med solrosor tömdes på plantor och slängdes.
• Stöttade upp en bädd med solrosor till fågelmat.
• Krassen revs bort från bågarna.
• Elkabel grävdes fram inför flytt av Dasset/förrådet.
• Många spontana visningar blev det idag. Både stora och små grupper. En grupp
från Järfälla bestod av ca 30 personer, som Stallcaféet bjöd in till oss. Ett stort
TACK till er för samarbetet. Slutade med att en grupp önskar komma till oss nästa
år på visning.
• Fotografering inför utställningen.
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