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Öppet Hus Tisdagen den 24 juli 2018 

Den här dagen har vi arbetstid kl 16:00-20:00. Vi kallar det Öppet Hus för att visa våra 
odlingar, hur vi arbetar och bjuder på fika. Volontärer ikväll var Leif Roos, Gudrun von 
Zweigbergk, Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Kerstin Lindgren, Kent Asp, Hans-Olov 
och Ingegerd Bromark.  I tre omg kom besökare, som vi visade runt.  
 

Arbetsdagen 

• Plockat potatis 

• Massor av lök hängdes upp på tork intill vindstrappan. 

• Rensat bland snittblommor och grönsaker. 

• Täckte bondbönor med gräsklipp. 

• Harvat åkrar 
 
 

     
Fikastund i solnedgången                                  Gul lök hänger på tork 
 

 
 
 
 

Öppet Hus Tisdagen den 31 juli 2018 

Den här dagen har vi arbetstid kl 17:00-20:00 och det är Öppet Hus nr två. Volontärer 
ikväll var Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Kerstin 
Lindgren och Gun Lyd.  
Det var ett väldigt åskväder när vi körde igång. Några besökare kom, som vi visade runt.  
 

Arbetsdagen 

• Rensade ogräs bland squash, lammöron, kungsljus, daggkåpa och akleja. 

• Klippte ner citronmeliss. 

• Körde med tre skottkärror till traktormuséet och hämtade hästgödsel, som skänktes 
till oss. 

• Skördade potatis, Minerva och Amandine 
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Öppet Hus Tisdagen den 7 augusti 2018 

Den här dagen har vi arbetstid kl 17:00-20:00 och det är Öppet Hus nr tre. Volontärer ikväll 
var Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Inger Pihl-Lundin, Ingegerd och Hans-Olov 
Bromark, Kent Asp och Ulla Karlsson. Fem extra kom till fikat. 
 

Arbetsdagen 

• Rensade och ställde iordning rabatten längs västra långsidan övre Terrassen. 

• Rensat längs bågarna. 

• Dragit upp massor av målla på Östra åkern och på Mellanåkern. Därefter harvades 
åkrarna. 

• Nytt nät sattes upp för rådjuren mellan Mur och Vinkast. 

• Alla gräsmattor klipptes.  

• Övre Terrassens och Mellanåkerns kanter trimmades. 

• På tomma, skördade bäddar såddes honungsört och blodklöver. 
 

    


