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Tisdagen den 21 juni 2016 
Ännu en vacker dag att jobba i Orangeriträdgården. Solveig Morell, Joel Andersson, 
Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och Ingvar 
Karlsson, Kerstin Nordlinder, Karl-Johan Jansson, Sven-Olov Svensson, Helena Karlén, 
Margareta Engström, Lars Rydåker, Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Kent Asp, 
Rebecka Stark och Sonja Bromark. Anita Pettersson och Birgitta Arvestål andra dagar. 
Fantastiskt att så många vill hjälpa till i trädgården av egen fri vilja. Detta är friskvård. 
Gudrun bjöd på mycket god ”Vaniljbulletårta” från Hembageriet till fikat. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Planterat slingerkrasse och purpurböna utefter bågarna övre terrassen. Skolat 
stockrosplantor och sommarcypress. Sått mera sallad och gallrat morötter. Gjort ett nytt 
lotteri. Burit tillbaka bord och bockar till Stallet. Bundit upp växter. Gjort om misslyckad 
rödbetssådd. Rensat ogräs. Krattat runt potatisblasten inför kupning för hand. Planterat 
röda solrosor. Vi ser till att växterna trivs på Gudrun Sjödéns utställning i Ånghammaren. 
Det har regnat ca 30 mm under två dagar. Skönt att slippa bevattning just nu. 
 
Daglig verksamhet med Birgitta Arvestål i spetsen har haft fest i trädgården. De åt 
gräddtårta, som Birgitta ordnat. Det blåstes såpbubblor från en speciell apparat, så det 
stod härliga omkring. Tidigare har de plockat rabarber från trädgården. Av dem har de 
bakat rabarbermuffins och rabarberkräm. Besökare vid ett öppet Hus i deras lokal 
Sekunden bjöds på detta. 
 
Arbetsdagen 

• Storrensning av ogräs på övre och nedre terrass. Tolv volontärer i sina gröna 
orangeritröjor kröp omkring som mullvadar bland jord och halm. Härlig syn! Vilken 
friskvård och vilka knän (se bild)! 

• Ogräsrensning runt entrérundlarna 
• Sopkörning. 
• Gräsklippning. 
• Grästrimning. 
• Potatisen kupades med traktor. 
• Häcken mot Herrgårdsparken färdigklippt. Efterlämnade blodiga fläckar på både 

ben och kortbyxor (se bild). Här vilar inga ledsamheter. 
• Små guidade turer runt omkring i trädgården till och från hela dagen för 

intresserade turister. Det är sådan glädje att få berätta trädgårdens historia och 
arbetet idag och våra tankar om framtiden. 
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