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Tisdagen den 31 maj 2016 
Vi som arbetade i dag var Solveig Morell, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Inger-Pihl 
Lundin, Ingegerd Bromark, Hans-Olov Bromark, Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, 
Birgitta Arvestål, Carola Karlsson, Ulla Karlsson, Ingvar Karlsson, Kerstin Nordlinder, 
Alexander Helgesson, Kent Asp, Lars-Olov Svensson, Carola Karlsson, Margareta 
Engström och Helena Karlén. Oj, det är rekord idag med antalet volontärer. Det är bara att 
njuta och tacka. Solveig arbetsledare i trädgården sa idag att, ”hade vi inte haft alla 
volontärerna under arbetsdagarna, hade vi inte hunnit med att ha denna stora trädgård”. 
Tack än en gång alla ni som hjälper till. 
 
Tidigare har detta hänt 
Plantor skolas om hej vilt. Nu är växthuset fullt av plantor, som senare vill ut i jorden och 
säljas som snittblommor. Ogräsrensning. Delat bönplantor. Sått mer bönor som skall 
klänga efter bågarna på övre terrassen. Inventering i Stallet och ute på nedre terrassen. 
Praoelev från Österbyskolan har arbetat som prao hos oss. Klippt ner vissnad humle. 
Bundit upp pioner. Kollat att örtvandringsskyltarna stämmer. Sått mer rödbetsfrö i 1800-
talsträdgården. Plockat fram fler bord från Stallet till uteförsäljningen. Ny mikro inköpt. 
Daglig Verksamhet har planterat ut sina frösådder, som de gjort tidigare, av solrosor och 
tagetes. De har även sått blommor, Clarkia och satt några potatisar i en egen 
trädgårdssäng.  
 
 
Arbetsdagen 

• Rensning grönsaker övre terrass.  
• Purjolöken utplanterad.  
• Första grönsaksgallringen gjord. 
• Nya paradrabatten ogrässkrapad och bark ilagd i gångarna. 
• Gröngödsling såddes på tre åkrar av fyra personer som gick i bredd. 
• Det sådda harvades ner samma dag. 
• Rensning under halm i gångar och grönsaksbäddar, samt gallring övre terrass. 
• Ny halm lades ut i gångarna mellan grönsaksbäddar. 
• Slänten rensad från ogräs. 
• Rensning och justering runt rundlar utanför entrén. 
• Perennrabatten rensades från ogräs nedre terrass. 
• Insynsskyddet färdigt framför arbetsbord på Dansbanan. 
• Virket utbytt runt rabatt vid Dansbanan 
• Gräset klippt övre och nedre terrass. 

 
Daglig Verksamhet hade en höjdardag i trädgården idag onsdag 1 juni. Kent kom och 
körde traktorn för att harva en åker. Det uppskattades otroligt och särskilt när traktorn satt 
igång och körde och det bolmade ur avgasröret. Det busades och blåstes såpbubblor i 
mängd efteråt. 
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Onsdagen den 1 juni 2016 
I samband med Gudrun Sjödéns utställning i Ånghammaren visas ett Växthus 
innehållande bl a blommor. Dessa blommor sköter några av Orangeriträdgårdens 
medlemmar om efter alla konstens regler. Det har köpts in olika sorter. De skall ställas på 
ställen, där de gör sig bra. Daglig tillsyn, vattnas och bytas ut till nya fräscha. Medlemmar 
har också lånat ut sina privata växter.   
 

            
 

 


