Arbetsdagar år 2016
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk
Tisdagen den 26 april 2016
Fin dag med sol om än kallt, men det är bara att ta på sig flera lager kläder och se glad ut.
Trädgården låg delvis inklädd i ett frostvitt täcke.
Flitiga idag var Solveig Morell, Joel Andersson, Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund,
Inger-Pihl Lundin, Ulf Lundin, Ingegerd Bromark, Hans-Olov Bromark, Leif Roos, Anders
Molin, Birgitta Arvestål, Siw Hjort, Anita Pettersson, Kent Asp, Lars-Olov Svensson, Lars
Rydåker och Helena Karlén. Carola Karlsson arbetade en annan dag. Ove och Sonja
Bromark, Kerstin Lindgren, Christina Larsson, Katarina Persson, Annika och Mats Flood
kom på besök med muntra tillrop.
Tidigare under veckan har detta hänt
Utanför Muren har det rensats sly, grävts och marken planerats inför Murens restaurering
till ursprungligt skick. Uppstartsmöte för Muren med arbetsgruppen och Uppsala museum.
Rensat bort gammalt virke och störar längs murens insida. Krattat löv på slänten. Daglig
Verksamhet varit på besök. Perenner krukats upp. Alpackabajs lagts på bäddarna.
Perenner finns nu till FÖRSÄLJNING. En del av sådd i Drivhuset har kommit upp i gröna
rader t ex tagetes. Medlem kommit med saft och marmelad till FÖRSÄLJNING. Planterade
om skänkta perenner och tomatplantor. Fortsatt sortering av gammal dokumentation.
Skottat ur sand från badkar, som skall slängas.
Arbetsdagen
• Utemöbler plockades fram.
• Klart med uppsättning av rådjursstängsel mot Herrgårdsparken.
• Grindstolpe mot Herrgårdsparken rostat sönder. Lagades med ett invändigt rör.
• Prismärkt varor.
• Fördelade dekorationsgrus i påsar till försäljning.
• Första lotteriet färdigt. En hel del vinster skänkta av medlemmar.
• Förberett Murens bygge med att fortsätta plocka bort nät och stolpar från insida.
• Planterat nya örter.
• Bestämde var jordgubbarna skall planteras. Det blir mellan Dansbanan och
fikastället.
• Kopplat in vatten.
• Ställde preliminärt i ordning inre rummet i orangeriet inför
BUTIKENS ÖPPNANDE SÖNDAGEN DEN 1 MAJ KL 12.00.

Sid 1 (2)

Arbetsdagar år 2016
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk

Sid 2 (2)

