Arbetsdagar år 2015
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk
Onsdagen den 15 april 2015
Detta var en varm, skön och vindstilla vårdag.
• 15 balar halm kördes till trädgården från Lantgår´n.
• Birgitta färdigställde slänten upp till övre trädgården. Där kommer att finnas fina
plantor, som lyser upp entrén tillsammans med Tommys blomsterhyllor.
• Hans-Olov, Karl-Johan och Lars-Olov bar ut överbliven slaggsten från Orangeriet.
Slaggstenen placerades bl a vid grinden.
• Starka karlar bytte ut slaggsten runt Birgittas fina ”släntrabatt”.
• De ordnade en sittplats utanför 1800-talsträdgården, med stock och slaggsten.
• Hans-Olov, Karl-Johan och Lars-Olov bar tillbaka utemöbler från vinterförvaringen.
• Joels första dag i trädgården, började ansa perenner.
• Solveig och Joel förberedde sådd i Drivhuset med lådor och såjord.
• Ingegerd och Inger rensade ogräs i övre trädgården.
• Kent försökte få igång åkgräsklipparen. Gick inte så bra. Batteriet skall laddas.
• Margareta och Magnhild ordnade mycket gott fika. Birgitta gjorde grundinköpen.
Margareta köpt Österbykaka från Hembageriet. Inger bakat brun pepparkaka. Vilket
kalas.
• Ulf kom med en hel säck prydnadssten, som vi kan sälja i Orangeriet.
• Under dagen samlades också ihop sopor, som skall köras till tippen.

Tisdagen den 21 april 2015
Detta blev ännu en härlig dag, under en molnfri himmel.
Vi har flyttat arbetsdagen till tisdagar.
• Solveig krukat upp perenner.
• Joel, Ingegerd och Inger kantskar runt rabatter och grävt på övre plan.
• Merit klippt vissna växter och ordnat ”go´fika”.
• Hans-Olov, Ulf, Lars-Olov och Karl-Johan kört massor av sopor till tippen och klippt
häcken mot Herrgårdsparken. Nu kan vi heja på alla besökare, som flanerar på
andra sidan.
• I drivhuset har Zinnia och Tagetes tittat upp efter fyra dagar………
• Idag fick Kent igång både traktor och åkgräsklippare. Nu blir det åka av. ;-)
• Margareta, Magnhild och Siv kom och inspekterade.
Under veckan som gått har Joel, Merit och Solveig sått så gott som klart allt som skall
drivas upp samt krukat upp Iris. De har även rensat färdigt rabatterna (sängarna) på övre
plan och kört dynga. Göran kom en dag och vred på vattnet.
Något som gladde oss väldigt mycket var att en morgon ringer en person, som undrar var
sponsorpengar skall sättas in. Vill ni ha varje månad eller en klumpsumma var frågan.
Man blir alldeles varm inombords och niger bakom telefonen och tackar för generositeten.
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Lördagen den 25 april 2015
Detta är en extra arbetsdag för ett gäng avlagda fotbollsdamer från 1970-talet, inbjudna att
arbeta i Orangeriträdgården. Frejas döttrar spelade under drygt 10 år i Stockholmsserien,
div 2 och senare div 3. Fanns inga fler divisioner på den tiden ;-). IK Valhall var
föreningens namn.
Arbetet i trädgården pågick från kl 10.00 till kl 16.00 under skratt och glam. Vi hann även
med att lattja med fotbollar, lånade av Films SK och äta lunch på Hembageriet. Lunchen
var så god, vi bara tuggade, ville inte svälja. En härlig dag med kulturell atmosfär.
• Den stora rabatten med örter och perenner, framför orangeriet, kantskars runt om.
• Odlingssängarna, vid kompostlådorna, djupgrävdes och rensades från ogräs.
• Utemöblerna oljades in med skänkt material från AB Öregrunds Järn & Färg.
Tack Tommy!

Tisdagen den 28 april 2015
En kall morgon, men frampå dagen kom solen och värmde. Vi var många som arbetade
idag. Merit, Solveig, Joel, Hans-Olov, Ingegerd, Inger, Kent, Lars-Olov, Ove, Göran, Anita,
Anders, Margareta, Birgitta och Tommy.
Roligt inslag i dag var att Ekens förskola avd Gullvivan kom på besök. Många barn var i
rörelse runt rabatterna och frågade: Vad gör du? Vaffö då? o s v.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perennförrådet skall minskas och plantor säljas.
Vi har tagit emot många plantor och kryddor till försäljning. Tack!!!!
Full fart med kanskärning av rabatter övre delen.
Rensades bland örter och perenner i nedre delen
Alla sängar för framtida blomserplantor snart djupgrävda och rensade i nedre delen.
Uppsnyggning av entrén påbörjades med ogräsborttagning, fortsättning följer……
Bevattningsanläggningen började kopplas på. Tyvärr saknades ett filter och arbetet
fick avslutas. Nytt filter måste inköpas
Vägguttag på fasad flyttades till ett bättre ställe.
Koppling av vatten gjordes om för att både kunna användas till disk och
vattenkannor smidigare.
Grinden lagades.
Trappa med räcke förbereddes inför oljemålning.
AB Öregrund Järn & Färg skänkte mer oljefärg.
Växthuset städades och fönster putsades
Två badkar flyttades från övre plan ner till de blivande odlingslotterna. Ett badkar
trasigt, hamnar på tippen.
Allt vi sått har nu sett dagens ljus i drivhuset. Härligt vad det växer.
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Tisdagen den 12 maj 2015
Mulen dag, med en rejäl regnskur på eftermiddagen. 14 personer hjälpte till idag. Flera har
den sista veckan anmält sig som ideell arbetskraft. Otroligt härligt.
• Rådjursstängsel sattes upp.
• Gräsmattorna klipptes för första gången i år.
• Strömbrytare byttes ut till toalettbelysning
• Räcket och trappan upp till övre trädgård började slipas av inför oljemålning.
• Utemöblerna oljades in. Är nu slutfört.
• Smederna överlämnade ett lås med stopp till den nya grinden. Det tackar vi för.
• Bågarna på övre plan, som höjts med 30 cm, monterades på plats.
• Besiktning av elanläggningen utfördes av elektriker tillsammans med Stiftelsen.
Kompletteringar och ändringar kommer att utföras av elfirma.
• Beslutades att odlingslotter flyttas fram till nästa säsong.
• Djupgrävning fortsatte i avdelning för blomplantering på nedre plan.
• Förändring av perennrabatt till medicinal- och matväxter börjar ta form.
• Förslag på omgjord hemsida diskuterades med Björn. Stänger hemsidan en period
efter säsongen.
• Plantor omskolades och placerades i växthuset.
• Rensat och lagt kompost i 1800-talsträdgården. Lökar planerades också där.
• Uppsnyggning av entrén till trädgården fortgår.
Tidigare i veckan har vi fått massor av bajs från alpackor som vi nu gödslat med. TACK!
Kompostjord har lagts på rabatter som rensats innan. Grönsaksbäddarna på övre plan
iordningsställts inför sådd. Perenner har märkts upp och vitlök flyttats. Ny skylt och
markering av utekassan har gjorts. Morötter har såtts och lökar planterats i 1800talsträdgården. 37 kg sättpotatis har levererats, som senare skall ner i jorden och ge stor
skörd ;-) Muren som ger oss så fint klimat i trädgården vittrar sönder. Undersökning
påbörjas för att få den återställd till ursprungligt skick. Möte med Stiftelsen Österbybruks
Herrgård. Skrivelse till Länsantikvarien skall göras.

Tisdagen den 19 maj 2015
• Skolar om plantor
• Gödslar sängar
• Fortsatt uppsnyggning av entrén
• Mer gödsel levereras till trädgården
• Sallad och dill sås för första gången i år
• Bark och halm läggs ut i gångar på övre plan
• ”Diskbordshylla” snickras
• Kompostjord läggs på sängar på nedre plan
• Översyn av plantor görs
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Övrigt under veckan som gått:
Under Kristihimmelsfärdsdagen var trädgården öppen för besökare. Då slipades och
oljades räcket till utetrappan. Dessemellan har det körts med grästrimmer och gurkplantor
har krukats. Sponsortavlan har gåtts igenom. Förberett med skyltar, böcker och listor inför
örtvandring i sommar. Börjat så och gödsla i 1800-talsträdgården. Vi hade öppet på
Brukets Dag med bord på torget. Många besökare i trädgården med örtvandring och
guidade turer. Vi har fått fina, breda undertaksbrädor till inredning i Orangeriet. De har
legat som undertak i ett 1700-talshus. Tack Per-Olov Eriksson, Hargshamn. Vi är otroligt
tacksamma att folk tänker på oss. Kontakt har tagits med länsantikvariet i Uppsala. Två
personer därifrån skall besöka oss för att diskutera Murens framtid.

Tisdagen den 26 maj 2015
Vi var elva tappra pensionärer som avverkade denna arbetsdag på bästa möjliga sätt.
Ännu en arbetsdag utan regn och rusk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fortsätter djupgräva för att få bort kvickrot.
Vi har sått lin och ringblommor
Hylla till diskbordet klar.
Planerar inköp av färg till entréportarna. Troligtvis måste en av dem byggas om.
Gjorde inköp av bensin, diesel och olja. Körde en vända till tippen med sopor.
Började plöja fåror för att sätta potatis. Traktorn gick sönder. Hann sätta två fåror
med potatis i stället för 15 fåror.
Rensat blomlådor från maskrosor och skelört.
Lagt halm mellan alla färdiga sängar för att hålla ogräset borta.
Hinner inte djupgräva den yta som är avsedd för sådd av grönsaker i övre
trädgården. Flyttar sådden till nedre trädgården. I övre trädgården sås istället
gröngödsling för att jorden skall bli näringsrik.
Förberedde orangerilokalen för att ta emot Tierps trädgårdsförening, som på kvällen
önskade ha sitt styrelsemöte hos oss. Det tackar vi för. Kvällens möte inleddes med
en rundvandring i trädgården.

Tisdagen den 2 juni 2015
Den här dagen tror jag det är rekord i trädgårdsarbetare. Det kryllar av personer med
böjda ryggar, personer stående på knä, huvuden böjda över plantor, fröer och ogräs. Ivrigt
plockande med allt och ett leende på läpparna under diverse småpratande. Vilken syn för
ögat. Det ligger en atmosfär över trädgårdsområdet som inger lugn och ro, men ändå flitigt
arbete. Det är härligt! Dessutom har vi fått tre personer till som är intresserade att arbeta
för orangeriträdgården. Det är bara att tacka och ta emot.
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VI HAR NU FÖRSÄLJNING AV: aroniamarmelad, maskrosmarmelad,
plommonmarmelad, rabarberchutney, svartvinbärsgelé, rödvinbärsgelé och
rabarbersaft. Efter arbetsdagen den 9 juni kan du också köpa SYRÉNBLOMSSAFT.
Allt detta tillverkat av våra duktiga medlemmar.
Alla fröer, lökar, solrosor är sådda. Bönorna har redan sett dagens ljus.
Blomman för dagen planterad längs bågarna på övre plan
Gräsklippning utförd. Tyvärr börjar något fel infinna sig hos gräsklipparen. Hoppas
det inte blir för dyrt
Grästrimmern igång flera timmar för att få fina gräskanter
Kantskärning runt ört- och perennrabatten framför Orangeribyggnaden
Förberedelse inför gröngödsling med att riva upp massor av tistlar och Lomme.
Lomme är ett fröogräs som är lätt att rensa bort. Vi hann inte djupgräva det området
i år. Hoppas få hjälp med det nästa år.
En låååång säng iordningställd i övre trädgård
Plantor tas ut från Växthuset för avhärdning, se bilder
Vattnet har provkörts och gamla vattenspridare fungerar också
I Drivhuset har de sista plantorna skolats om och skall in i Växthuset
Nu börjar ogräset komma och det rensas för fullt
Till sist efterlyser vi en elektriker, som kan hjälpa oss att byta ut alla skarvsladdar
mot en kabel, som skall dras från belysning och kylskåp till uttag.

Tisdagen den 9 juni 2015
Femton tappra kom idag och drog sitt strå till stacken. Varje arbetsdag är ett lotteri. Hur
många kommer idag, tro? Hittills känns det som högsta vinsten varje gång. Inte att
förglömma de tappra personer som kämpar varje dag med planering och arbetsledande
roller. Vi är dem evigt tacksamma för att så mycket arbete utförs under veckorna och att
arbete kan delas ut de dagar det är arbetsdag. Solen kom fram och det blev varmt, solen
gick i moln och det blev svalt. Av och på med jackor.
Tidigare i veckan har perenner krukats från perennförrådet och jordgubbsplantor tagits
upp till försäljning. Lotteri iordningställts. Målning av Västhusets fasad håller på att
slutföras. Sått salladslök, röd- och grönsallad, mangold, bondböna, rödbeta, gulbeta,
morot och gulböna. Flera plantor satts ut för avhärdning. Ytterkrukor sorterats och säljs för
5 kr/st. Entrérundlarna har fyllts med plantor av förgätmigej, sommarslöja och rosenskära.
Alla blommors färger går i vitt. Det skall lysa lång väg, att här ligger orangeriträdgården.
Det har ställts ner lådvis mer plantor i nedre trädgården, som skall planteras ut under
arbetsdagen. En del har förplanterats, som anvisning på hur det skall se ut.
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Arbetsdagen:
• Vattnat, rensat och planterat i övre trädgården. Blomman för dagen, broksalvia och
klockranka har planterats vid bågarna och skall senare klättra upp på dem.
• Malva har såtts i paradträdgården på övre plan och fänkål i grönsakslandet.
• För att ordna parkeringsförbud utanför vår entré har cykelstället dragits fram och en
liten rundel placerats framför. I rundeln har planterats rävsvansar och tagetes.
• Kört sopor och hämtat en aloeverablomma från Herrgårdsbyggnaden, som
placerats i perennrabatten.
• Växthuset städas inför utställning.
• Del av övre trädgård började plöjas. Traktorn gick sönder. Spridarrören, till
bränslepumpen, gått av. Grävde resten för hand. Kunde inte harva. Krattade för
hand. Nu är området färdigt för gröngödsling.
• Det har mekats med traktorn nästan hela dagen.
• Åkgräsklipparen kördes till Dannemora för lagning och service. Tändstift och
luftfilter bytas. Vibrationer som måste åtgärdas.
• Trädgårdsplattor har skänkts och hämtats. De skall läggas ut på golvet i Drivhuset.
• Taktegel har skänkts och hämtats. Det skall krossas och användas till Växthusets
golv, som skall lagas.
• Full fart med plantering av blomplantor i den nedre trädgården. Aster, lövkoja,
rävsvans, risp, broksalvia och zinnia. De skall bli fina blombuketter till försäljning.
• 1800-talsträdgården rensas
• Elbesiktningsprotokollet gicks igenom på plats. Nu är det bara material och en
elektriker som saknas.
• Förrådet av saft, marmelad, gelé och chutney fylldes på och skall säljas. Det är
åtgång på dessa produkter.
• Vattnet strulade, fick igång anläggningen och fyllde badkar, tunnor….. allt som gick
att fyllas. Nu skall det vattnas hej vilt.

Tisdagen den 16 juni 2015
Vilket gäng som kom idag. Några extra personer kom på besök för att överblicka arbetet
och gå runt för att småprata med var och en. Fikabordet räckte inte till. Ordnades
provisoriskt ett till. Varför fikastunderna tas upp nästan vid varje dagbokstillfälle är, att det
är då vi har tid att prata i lugn och ro med varandra. Övrig tid jobbar vi på var sitt håll, ofta
parvis. En medlem kom med en hel korg goda safter, marmelader och diverse smått och
gott till försäljning inne i butiken.
Tidigare i veckan har härdning av plantorna avslutats, planterats eller ställts för
försäljning. Vi har börjat leverera till restaurang GammelTammen. Persilja och kryddor blev
de första produkterna som är färdiga för leverans. Tre sorters gurkor och squash har
planterats. Såpnejlika har rensats bort. Sprider sig allt för mycket. Vi har fått kontakt med
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en elinstallatör som kommer att åtgärda våra besiktningsanmärkningar. Reservdelar har
beställts och levererats, kommer att färdigställas nästa arbetsdag.
Arbetsdagen:
• Nya hyllor ordnats i Orangeriet av slaggsten och vackra brädor.
• Möblerats om i inre rummet i Orangeriet för att få ett luftigare intryck. Skänkta
licensierade pelargoner ställts i blickpunkten som utställningsblommor.
• Vacker utställning av övriga pelargoner i Växthuset. Kom och titta.
• Slänten upp till övre trädgården rensats och gödslats med alpackabajs. Nya plantor
av en ätlig tagetes planterades. De kommer att lysa som solar i orange och gult i
slänten senare i sommar tillsammans med ”vattenfallet”.
• Vi har lagt halm i gångarna mellan sängarna. Det roliga är att det fanns sädeskorn
kvar i halmen och de har börjat gro och växa, så nu måste vi rensa bort det också.
• Golvet i växthuset har lagats med skänkta taktegelkross och grovsingel.
• Åkgräsklipparen hämtats från service. Nu är det bara att köra. Drivremmen skadad
och en skadad vinge byttes ut.
• Obligatorisk undervisning av hur bevattningsanläggningen fungerar. Vattnets väg
från Herrgårdsdammen till trädgårdsanläggningens rabatter med pump, kranar och
reglage.
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
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.
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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.

Tisdagen den 7 juli 2015
Tidigare i veckan: blommor i paradträdgården rensades, perenner krukades, vattnades,
buskröjning, massor av gallring och rensning i grönsaksbäddarna, leverans till Tammen
sallad, dill, blommor och persilja, traktorn stannat igen, gräsklippning och trimning övre
plan, pelargonutställningarna pysslades om, vattnat blommorna runt bågarna, äntligen
blev potatisen kupad, traktorn stannade igen, fått en stor unik pelargon av en dam samt
brunblom-iris av Anita, sprayat såpvatten på rapsbaggar som trivs på växterna,
gräsklippning nedre plan.
Arbetsdagen:
Dessa personer var på plats: Solveig, Birgitta, Inger, Ingegerd, Barbro, Anders, Lars-Olov,
Kent, Hans-Olov, Birgitta Ahlund, Lena, Billy, Sven, Sara, Maja. Ove och Sonja kom på
besök till fikat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatte lägga in trädgårdsplattor i Drivhuset
Sopor kördes i två omgångar till sopstationen
Tre lass ris kördes till ristippen.
Ogräs rensades i perennrabatterna på övre och nedre plan
Prylar flyttades från övre förrådet till stallet
Låsanordning, tillverkade av smedjan, installerades på grinden i nedre plan.
Trimmern kördes runt kanter
Flera tagetes planterades på slänten
Fler kryddskyltar planerades i kryddrabatten
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Tisdagen den 14 juli 2015
Tidigare i veckan: Eftersom det har regnat mycket under veckan har inte jorden
bearbetats vid vissa tillfällen. Trots regnet har örtträdgården underhållits och havtornsträd
sågats ner. Det har skänkts växter som planterats i krukor och sålts. Emellanåt har det
rensats ogräs som vanligt. Vi har fått mera safter till försäljning. Vi har fått svärmorstungor
till försäljning.
Arbetsdagen:
Dessa personer var på plats: Birgitta Ahlund, Inger, Ingegerd, Anders, Lars-Olov, Kent,
Hans-Olov, Lena, Billy, Sven, Bettan, Margareta, Anita, Nina, Birgitta (Oliva och Viktor
barnbarn).
• Rensat ogräs under halmen, som ligger i gångarna. Oj vad ogräset växer.
• Klippt gräsmattorna
• Trimmat kanterna
• Alla trädgårdsplattorna, som vi fått skänkta, är nu inlagda i Drivhuset. Fler behövs.
• Ett bord i Drivhuset har iordningställts och blivit bra arbetsyta. Den tunga
marmorskivan har lagts ovanpå och bordet blivit stadigt för fortsatt arbete.

Tisdagen den 21 juli 2015
Tidigare i veckan: Eftersom vi säljer dekorationstenar håller vi på att bygga upp ett
landskap med dessa stenar. Landskapet finns inne i Orangeriet. Vi har rensat klart ogräset
under halmen, så det ser rent ut. Vi har krukat upp kålplantor. Vi har skördat de första
grönsakerna som sålts i butiken och levererats till restaurang GammelTammen. Vi har sått
ny sallad (objudna gäster har plockat av vår sallad). Växter har bundits upp. Trimmat
gräset, plockat fröer. Vår konstnär Marie-Louise Ljungberg kom och satt upp sina vackra
tavlor, som finns för påseende i fyra veckor. Utställning i Orangeriets inre rum.
Arbetsdagen:
Dessa personer var på plats: Ingegerd, Anders, Hans-Olov, Billy, Sven, Margareta,
Solveig. Ove och Sonja kom på besök och bjöd på fika.
•

•
•
•
•
•
•
•

Förberett målning av entréportarna genom att plocka bort spikar, häftstift, gem och
informationsblad. Lagat en port som höll på att rasa sönder och målat båda
portarna.
Ny gatupratare tillverkad, målad och med affischering. Fler kommer att tillverkas.
1800-talsträdgården rensad
Klippt ner växter i Örtträdgården och höga växter har bundits upp.
Squashlådan rensad
Vatten har fyllts på i alla dunkar som finns.
Det har införskaffats mer drivmedel
Uteplantorna och växterna i entréns blomlådor har vattnats
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Tisdagen den 28 juli 2015
Tidigare i veckan: Vi har tagit upp perenner (alunrot) till försäljning, stadgat upp
stockrosor och färgmärkt dem, levererat grönsaker och blommor till Gammel Tammen,
klippt blad på tomatplantor för bättre mognad, skördat grönsaker m m. Tre områden med
högt ogräs har slagits av för att senare plöjas. Vi har även sått mer dill och basilika, strött
ut hönsgödsel på sommarblommorna och putsat rabatterna. Klippt ner gammal persilja.
Provgrävt potatisen som är aningen för små för att säljas. Ryckt ogräs i potatislandet.
Arbetsdagen:
Dessa personer var på plats: Bettan, Margareta, Solveig, Carola, Ingegerd, Hans-Olov,
Kent, Billy, Lena och Anders
•
•
•
•
•

•

•
•

Bundit upp bondbönor
Grävt snygga gräskanter på övre och nedre plan. Se bild ;-)
Klippt bort utblommade rosblommor
Bundit upp nedregnade växter (bl a antilopöga) i entrérundlarna. Se bild.
Snickrat och målat gatupratare. Placerat en gatupratare i början av Stallplan. Tyvärr
är Stallplan en parkeringsplats och skymmer då Orangeriträdgårdens entré. En
gatupratare finns vid entrén. Flera kommer att sättas ut.
Affischer som visar öppettider och övrig information började sättas ut. Sammanlagt
kommer ett 15-tal affischer att placeras ut i omgivningen runt Orangeriträdgården.
Bättre sent än aldrig.
Klippt gräsmattorna innanför och utanför entrén.
Allmän finputsning av hela trädgården.

Tisdagen den 4 augusti 2015
Tidigare i veckan: Nu skördar vi hej vilt varje morgon. Det gäller grönsaker, potatis och
blombuketter
Arbetsdagen:
Dessa personer var på plats: Kent, Karl-Johan, Birgitta Ahlund, Solveig, Inger, Margareta,
Bettan, Billy och Anders. Ove och Sonja kom på besök.
•
•
•
•
•
•
•
•

Limmat fast en tung rasfärdig järnklump vid entrén. Del av entrébyggnadens hörn.
Packat fröpåsar och fyllt på fröställningen i butiken.
Putsat och bundit upp växter i örtträdgården.
Rensat runt rundlarna vid entrén.
Grävt upp röd och vit potatis
Rensat rabatt vid diskbänken (ute).
Slagit gräs med lie.
Nytt lotteri iordningställt.
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Tisdagen den 11 augusti 2015
Tidigare i veckan: Besök av sju scouter från Tyskland som tältade hos oss. Besök av
Roslagens trädgårdsförening med guidad tur och fika. Vi har grävt potatis och skördat
grönsaker varje dag. Tvättat och tömt badkaret inför vattenpåfyllning. Gjort buketter till
försäljning. Kollat upp källarutrymme i nedre förråd för förvaring av grönsaker. Burit prylar
till stallförrådet. Omplanterat växter till försäljning.
Arbetsdagen:
Dessa personer var på plats: Margareta, Solveig, Carola, Ingegerd, Hans-Olov, Kent, Billy,
Birgitta Ahlund, Neo, Inger och Anders. Birgitta Arveståhl, Per-Olof, Ove och Sonja kom på
besök.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattnat igenom växterna på övre plan och fyllt på tunnor och badkar
Bundit upp gurkplantor
Grävt upp nästan all potatis och lämnat till butiken för försäljning
Krattat och jämnat till kurvan ute på Stallbacken efter buskörningar
Ställt ner ”gatupratare” på torget
Grävt snygga gräskanter på övre plan
Rensat bort sommarslöja i rundlarna utanför entrén
Neo 12 år underhöll med sång och musik under dagen

Tisdagen den 25 augusti 2015
Tidigare under två veckor: Plockat blommor till buketter, skördat grönsaker varje dag,
tagit upp all potatis, bundit upp gurkplantor, plockat första bondbönan, Magnhild varit på
besök, bundit upp gurkorna övre plan, köpt trimmertråd, Maja varit här och hjälpt till, klippt
gräs, skördat stora mängder grönsaker till helgen då det varit ullmarknad, städat bland
pelargonerna, packat frö, satt upp ny skylt på orangeridörren med ORANGERI - BUTIK
osv, Merit kommit tillbaka, rensat blomsterbönor, vattnat med kanna eftersom pumpen gick
sönder, köpt ny pump och motor, Margareta kom med tårta från Sverker Gryt, levererat
sallad, dill, persilja till Gammel Tammen, burit överflödiga bord till stallet, plockat undan
lotteriet, Kerstin guidat tre turer under Vallonbruksveckan
Arbetsdagen:
Dessa personer var på plats: Solveig, Merit, Billy, Inger, Ingegerd, Hans-Olov, Kent,
Alexander, Sven + Per Lundgren, Birgitta Blom, Mats Flood, Boris Eriksson
•
•
•
•
•
•
•
•

Kört bort sopor,
Plockat rävsvansar (se bild)
Vattnat rosenbönor
Plockat ringblommor
Carola bjöd på tårta
Bytt ut affischer på gatupratarna från måleriutställning till hänvisning, orangeri-butik
Bukett till Erland Strid
Per Lundgren, länsantikvariet, här och inspekterade Muren (se bild) tillsammans
med vår arbetsgrupp. Nu skall vi få Pers utlåtande och sedan söker vi bidrag för att
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•
•

restaurera Muren till ursprungligt skick. Samtidigt söker vi bidrag från SKB´s
föreningslyftet.
Snyggat till tomma grönsaksbäddar (se bild)
Trimmat ner gröngödslingen, som senare skall plöjas ner.

Tisdagen den 1 sep 2015
Arbetsdagen:
En molnig dag, men regnet höll sig på avstånd. De som fanns på plats idag var Merit,
Hans-Olov, Ingegerd, Karl-Johan, Inger, Ulf, Lars-Olov, Ove, Sonja, Anita, Margareta,
Sven, Billy, Alexander, Kerstin, Birgitta N
•

•
•

•
•
•

Guidad tur av vår eminenta guide Kerstin (se bilder). Hon berättade om
Österbybruks och trädgårdens historia från Gustav Wasas tid fram till idag. Mycket
intressant. Kerstin visade bl a Hårlemans planritning från 1764 över trädgården.
Den gäller även idag.
Skördade och sålde bönor kilovis.
1800-talsträdgården städades inför vinteruppehållet. Perenner delades och
flyttades om. Det var näva, daglilja, funkia, alunrot, lavendel, löjtnants- och
fänrikshjärta. Ettåriga vallmofrön ströddes mellan plantorna (se bilder). Gullris och
överblommade växter togs bort. Jordförbättring utfördes.
Klippte bort fröställningar på de blommor vi inte vill ska sprida sig.
Grävde upp och kastade delar av jordgubbsplantor, som tar plats där det skall
plöjas.
Började avverka sly längs muren mot Herrgårdsparken.

Tisdagen den 22 sep 2015
Tidigare under september månad
All ved till julmässan 9-11oktober har delats i mindre bitar för att passa till eldkorgar.
Rensat sly utanför muren och längs muren mot herrgårdsområdet ner till rådjursstängslet
och grinden.
Rensat rabatt i sluttningen upp mot övre plan.
Köpt virke till 1800-talsträdgården och oljat in.
Delat och planterat om perenner i 1800-talsrabatten.
Per Lundgren Upplandsmuséet har varit hos oss och tittat på muren. Fått murens
åtgärdsbehov skickat till oss. Skall nu söka bidrag. Två byggnadsfirmor räknar på arbetet
att utföra muren i ursprungligt skick.
Mahoniabuske rensats från syrenskott och småsly. Byggdes ett stöd runt den.
Pelargonutställning i Växthuset har plockats ner.
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Arbetsdagen:
En solig höstdag. De som fanns på plats idag var Merit, Hans-Olov, Ingegerd, KarlJohan, Kent, Lars-Olov, Margareta, Sven, Billy, Alexander, Sven-Bertil, Birgitta A
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gått igenom åtgärder från elbesiktningsanmärkningar.
Planerat rabatten längs Orangeriets långsida.
Planterat två sängar med vitlök.
Fortsätter plocka frön från perenner att användas till nästa säsong.
Sommarblommor som vissnat slängs i komposten och sängarna görs fina.
Plöjning avslutad.
Kant längs 1800-talsrabatten utbytt.
Kört sopor och annat skräp som legat under lidret på Stallbacken
Började putsa fönster på Orangeribyggnaden med vattenslang och lång putsborste.
Visade sig att färgen blöttes upp och rann ner längs rutorna. När det putsades på
de övre rutorna rann vattnet in i byggnaden. Det blir att putsa för hand, ruta för ruta.

Tisdagen den 29 sep 2015
Arbetsdagen:
Åter en solig, lugn och stilla höstdag. De som arbetade idag var Lars-Olov, Merit,
Margareta, Inger, Birgitta Ahlund, Birgitta Arveståhl, Ove, Sonja, Billy, Sven, Alexander,
Hans-Olov, Ingegerd, Anita (tidigare i veckan).
•
•
•

•
•
•
•
•

Började kantskära området där potatisen vuxit. Planering inför nästa år.
Besökt BoList för att höra efter priser på nätstaket och stolpar mot
Herrgårdsparken. Rådjuren skall hållas borta från våra planteringar.
Pumpen till bevattningsanläggningen togs upp. Tömde ledningar på vatten,
rengjorde filtret som ligger i Korsdammen, pumpens grovfilter rengjordes också och
allt finns nu under tak till nästa säsong.
Tog bort en större del av syrénhäcken för att ge större plats åt Mahoniabusken. Den
har skjutit skott in bland syrénerna.
Arbetet med elanläggningen är i full gång.
Plåtlåda lagts över Gyckelblomman som skydd för vintern.
Planterade rosenspirea i perennrabatten. Blir kanske en liten häck nästa år. Present
från en givmild person.
Fortsätter slänga sommarblommor och plocka fröer.

Tisdagen den 6 okt 2015
Arbetsdagen:
Ännu en solig, lugn och stilla höstdag. De som arbetade idag var Lars-Olov, KarlJohan, Merit, Margareta, Inger (tidigare i veckan), Joel, Birgitta Ahlund, Ove, Sonja,
Olle hälsade på, Hans-Olov, Ingegerd.

Sid 13 (15)

Arbetsdagar år 2015
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rensade bort gammalt nät och ruttna stolpar mot Herrgårdssidan.
Hittade en extragrind som vi skall försöka få att fungera
Förberedde ved inför julmässan
Lions skänkte fyra granar och en hel del granris
Översta hyllplanet, i nedre förrådet, förstärktes med plankor. Elarbeten pågår där.
Ytterlampa, som höll på att ramla ner, lagades
Inventering och storstädning av övre förrådet gjordes.
Band upp blommor och rensade ogräs framför entrén
Fortsatte att göra i ordning julpynt inför julmässan den 9-11 oktober
Städade runt och i rundlarna utanför entrén
Visade en person runt i trädgården med omnejd. Personen är intresserad av att
hjälpa oss i styrelsen och med trädgården. En sådan person måste man vara rädd
om.

Tisdagen den 13 okt 2015
Arbetsdagen
De som arbetade idag var Lars-Olov, Karl-Johan, Merit, Margareta, (Inger, Birgitta
Ahlund och Anita tidigare i veckan), Joel, Hans-Olov, Ingegerd.
•
•
•
•
•
•
•
•

Städade efter julmässan.
Började trimma slänterna och runt rabatter.
Rensade bort klockranka på bågarna och blommor längs bågarna på övre plan.
Plockade rent i lilla rundeln och körde den för vinterförvaring.
Bänkar flyttades in i Växthuset och till Lidret inför vintern.
Körde massor av sopor till tippen.
Ansade syrenhäcken på ett visst sätt för att den skall blomma nästa år.
Tömt rabatter på vissnade rävsvansar, luktärtor, ringblommor och slängt i
komposten, nedre plan.

Tisdagen den 27 okt 2015
Tidigare i veckan har arbetet med vår elanläggning färdigställts. Känns betryggande att
arbeta i Orangeriträdgården nu.
Arbetsdagen
De som arbetade idag var Lars-Olov, Karl-Johan, Joel, Hans-Olov, Alexander,
Ingegerd, Birgitta Ahlund, Inger, Carola
•
•
•
•
•

Trädgårdsplattor, att lägga i Drivhuset, hämtades hos en Österbybo.
Störar till rådjurstängslet mot Herrgårdsparken köptes och hämtades från Bolist.
Stängsel beställdes.
Gräsfrö såddes längs åkerkanten mot Herrgårdsparken för att snygga till
gräskanten.
Nedre förrådet städades och verktyg sorterades. Överblivet och trasigt kastades.
Sopor kördes till tippen för sista gången i år.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slänterna mot de olika terasserna blir färdigtrimmade denna vecka.
Sängarna kommer att bli färdigrensade denna vecka. Finns då inte ett ogräs kvar.
Kylskåpet tömdes och rengjordes.
Storstädning i omklädningsrummet.
Köksskåpen städades ur.
Alla julsaker efter julmässan upp på vinden.
Kartongvis med gammal dokumentation, som skall gås igenom, hämtades från
vinden.
Allmän städning i Orangeriets stora rum.
Ansökningar att uppföra Muren till ursprungligt skick har varit på gång hela denna
säsong. Idag kördes bidragsansökan in personligt till länsantikvariet.
Drivhuset kommer att städas denna vecka.

Torsdagen den 20 nov 2015
Arbetsdagen
De som arbetade idag var Hans-Olov, Kent, Inger, Ingegerd, Carola
•
•
•
•
•
•

Kassadisken städades utvändigt och i alla lådor.
Syrénhäcken gallrades på alla gamla stammar.
Traktorn övertäcktes med presenning
Dasset tömdes och rengjordes
Utekassans låda revs.
Ris och sopor kördes på tippen

Nu är trädgårdsarbetet avklarat för denna säsong!

Vid pennan:
Ingegerd Bromark
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