Arbetsdagar år 2016
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk
Tisdagen den 23 augusti 2016
Alltmedan solen sken från en klarblå himmel jobbade några trogna trädgårdsarbetare hårt
med att rensa och göra fint i 1800-talsträdgården. Det skördades och levererades
grönsaker till GammelTammen. Inne i orangeriet pågick förberedelser och diskussion om
vad som komma skall i lokalerna. Hoppas ni blir nyfikna nu!
Vår mur på övre terrassen bara växer, allt eftersom arbetet fortskrider.

Tisdagen den 30 augusti 2016
Vi börjar känna av hösten och säsongen lider mot sitt slut. Än är det mycket kvar att göra
inför avslutet. Ni behövs fortfarande. Sista oktober avslutar vi trädgårdsarbetet.
Alexander Helmansson, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Ingegerd och Hans-Olov
Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Sven-Olov Svensson, Helena Karlén, Margareta
Engström, Leif Roos, Rebecka Stark, Ove och Sonja Bromark, Birgitta Arvestål
och Ester Kekkonen.
Tidigare under veckan har detta hänt
Daglig Verksamhet skördade potatis, bönor, rävsvans och en liten blombukett från sitt
land. Potatisen blev chips till fredagsbingon. Solrosor blev mat till fåglarna.
Utställningen Historisk bild av Orangeriträdgården och fortsatt förädling av trädgården har
börjat förberedas. Orangeriets lokaler töms på inventarier och snickerier igångsatt.
Blommor som vi skött om i Gudrun Sjödéns Växthus i Ånghammaren har hämtats och
lämnats till berörda. Vi har blivit uppringda av Upplands Nyheter och där fått en 2-sidig fin
artikel om Orangeriträdgården.
Arbetsdagen
• Syrénhäcken är färdigklippt
• Alla grönsaker upptagna, vägda, prismärkta och lagd i påse till uteförsäljning
• Perennförrådets bäddar rensade från ogräs, som höll på att ta över.
• Område efter område i trädgården färdigställs inför nästa års sådd.
• Hela trädgården snyggades till med trimmer
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Bidrag från Upplandsbygd med 50 000 kr
Muren börjar visa sitt rätta jag.
Detta gör att vi kan färdigställa vår utställning.
Själva bidrar vi med minst 280 tim ideellt arbete
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