Arbetsdagar år 2015
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk	
  
	
  

Tisdagen den 23 juni 2015
Den här veckan har det hänt några roliga saker utöver det vanliga.
1. Söndagen den 5 juli kl 12.00 får vi besök av Lady Singers, de fyra damerna som
sjunger så lättsamt och glatt. De kommer att uppträda på övre plan vid Växthuset.
Arrangemanget ingår i Östhammars festivalvecka, se hemsidan
osthammar.se/…/festival/musikbussens spelningar
2. Vi har fått klartecken från länsstyrelsen att söka bidrag för uppförande av vår mur till
ursprungligt skick. Skall vara inne 31 oktober.
3. Vi har också fått erbjudande om att vara med i boken Trädgårdsguide Bergslagen,
se bif fil. När bokförläggaren och författaren kom till vår trädgård sa de JA vid första
”ögonkastet”. Kommer ut i september och kostar då ca 150 kr.
4. Från måndagen den 20 juli till söndagen den 16 augusti pågår en konstutställning,
måleri, i Orangeriet. Mari-Louise Ljungberg, Bålsta, visar oss ”Smultronställen”.
Tidigare i veckan har det rensats ogräs, bönsådden har kompletterats. Vi har levererat
persilja och sallad till GammelTammen, börjat gallra morötter och rödbetor. Vi har lånat en
pelargonutställning till Växthuset. Kom och titta. Saft- och marmeladsortimentet har fyllts
på.
Arbetsdagen:
• Rensning och gallring i grönsakslanden fortsätter med full kraft.
• Gångarna hackas och rensas.
• Malabarspenat. Odlas i sol på spaljé.
• Planterat gurkor och tobaksblomma
• Snickrat ihop ”stegar” till luktärtorna på övre plan
• Traktorn står fortfarande tyst och ensam. Det beställda materialet har monterats dit
där det hör hemma, men traktorn vill inte starta. Gör ett nytt försök nästa vecka.
• Snart dags att kupa potatisen. De sorter vi i år har till försäljning är:
1. Cherie, som också kallas Kärlekens potatis. Har oval form och rött skal.
2. Princess är årets potatis 2015, framtagen i Holland. Fast och tunnskalig.
3. Amandine, framtagen i Bretagne under 1990-talet. Fast och god.
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