
 

 

Arbetsdagar år 2016 
Föreningen Orangeriträdgården i 
Österbybruk 
 

 

Sid 1 (40) 

Tisdagen den 5 april 2016 

Detta var en kall, småregnig och halvruggig vårdag, men ett helt gäng tappra kom och 

jobbade både inne i orangeriet och ute i trädgården. Solveig Morell, Joel Andersson, 

Birgitta Ahlund, Inger-Pihl Lundin, Ingegerd Bromark, Hans-Olov Bromark, Leif Roos, Lars 

Rydåker kom på besök. Carola, trädgårdsmästare, bjöd på gott fika. Det var hennes första 

arbetsdag i trädgården, som hon ville fira ;-). 

 

Tidigare under våren har detta hänt 
Solveig och Birgitta har planerat trädgårdens utseende vad gäller placering av växter och 

dess färger. Beställda fröer har levererats. Sponsortavlan har fyllts på med nya sponsorer. 

Namnskyltar på växter klara att placeras ut på sina rätta ställen. Ny laddning med 

dekorationsgrus har skänkts för försäljning. Planteringsjord har beställts från Films SK. 

Beställda reklamtröjor och intressanta böcker, som beställts har kommit. Bidrag till muren 

har beviljats och den skall börja restaureras omkring maj månad.  

 

 

Arbetsdagen 

 Övre terrassen rensades från all perenn växtlighet för att ge plats för mer grönsaker 

och ännu en paradrabatt. Perenner såsom Iris, jordgubbar och jordärtskockor 

planterades på annan plats, kastades eller skänktes bort. 

 Vissna växter klipptes ner. 

 Halm och gransris plockades bort från vitlöksrabatten. 

 Hela nedre stora förrådet med maskiner och verktyg inventerades färdigt. 

 Inne i Orangeriet torkades hyllor rena, utställningsföremål dammtorkades och delar 

av golvet dammsögs. Böcker och våra nygjorda reklamtröjor lades in i byrå, som vi 

blivit sponsrad med. 
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Sid 2 (40) 

  
 

 
 

 
 
 

 

Tisdagen den 12 april 2016 

Vilken dag! Solen sken och det var varmt, dessutom bara ramlade det in volontärer en 

efter en. Hur skall vi kunna ge alla jobb, men det gick bra. Solveig Morell, Joel Andersson, 

Birgitta Ahlund, Inger-Pihl Lundin, Ulf Lundin, Ingegerd Bromark, Hans-Olov Bromark, Leif 

Roos, Anders Molin, Birgitta Arvestål, Lars Rydåker, Annika Lodskär, Lilian Wickholm, 

Gudrun von Zweigbergk, Karl-Johan Jansson, Lars-Olov Svensson och Kent Asp. 

Alexander och Anna-Karin kom på besök och tänker hjälpa till framöver. Annika bjöd på 

god sockerkaka.  
 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Det har städats och röjts i förrådet på övre terrassen. Sådd har påbörjats i Drivhuset. 
Fortsatt klippa ner torra perenner. Tagit bort alla jordgubbar, sparat några för 
omplantering. Kört ut halm och lagt i gångar för att minska ogräs. 
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Arbetsdagen 

 Planterat tulpaner i slänten mot övre terrassen. 

 Gräset kantskars längs bågarna på övre terrassen.  

 Bytt jord i två lådor framför Växthuset 

 Rensat och möblerat om i perennrabatten. Fortsatt klippt ner torra växter 

 I örtagården har Gammander, Myskmadra, Spansk körvel och Kryptimjan tagits bort 
och krukas upp TILL FÖRSÄLJNING. Alruna, Cikoria och Humlesuga skall 
planteras dit istället. 

 Trappan till Dasset togs bort. Plattor är ditlagda. Eventuell ny trappa vid ett senare 
tillfälle. 

 Kört bort loppisprylar, ris och gammalt virke. 

 Hämtar badkar till vatten och hagtornsstubbar. Stubbarna skall användas till ett 
insektshotell. 

 Traktorns och åkgräsklipparens batterier laddas inför ny säsong. 

 Pålarna till rådjurstängslet slogs ner i marken mot herrgårdsparken 

 Inventering av Materialförråd övre terrass, Dassets förråd, Drivhuset, Växthuset. 
Inventeringen är nu slutförd. 

 Bokhylla, som medlem skänkt, byggdes i Orangeriet. 

 Nya reklamtröjor provades och skänktes till volontärer. 
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Tisdagen den 19 april 2016 

Idag var vädret inte roligt. Duggregn, snöblask och allmänt kallt, ca +4°.   
Solveig Morell, Joel Andersson, Alexander Helmansson, Lars Rydåker, Inger Pihl-Lundin, 
Ulf Lundin, Ingegerd Bromark, Birgitta Ahlund, Helena Karlén var de som försökte hålla sig 
varma. Birgitta Arvestål hjälper till andra dagar. 
 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Daglig verksamheten är hos oss några timmar varje onsdag. De har bland annat krattat 
och planterat penséer i vår trädgård. Trevligt med extrahjälp. 
Vi har fått fyra lass alpackabajs. Nästan alla fröer är sådda och finns i Drivhuset för 
uppdrivning. Medlemmar har skänkt plantor av blommor även tomat-, chili- och 
paprikaplantor. Övre terrassen förberedd inför harvning. Fyllt på halm i gångarna, nedre 
terrassen.  
 
Arbetsdagen 

 Rensat ogräs och luckrat jorden i 1800-talsrabatten.  

 Blom- och grönsaksbäddar sjunkit ner under vintern. Krattat upp bäddarna rensat 
ogräs i dem och under halmen i gångarna. 

 Bokhylla nummer två, som medlem skänkt, byggdes i Orangeriet. 

 Skänkta tomatplantor planterades om. 

 Alpackabajs lagts ut på bäddar och myllats ner. 

 Djupgrävning övre terrassen 

 Krukade upp perenner till FÖRSÄLJNING 

 Barn med personal från Granens dagis var på besök. Barnen var helt betagna av 
vår traktor. De ville sitta och ”köra” den.  
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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. 
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Tisdagen den 3 maj 2016 

Vilken härlig dag. Solen lyste och det var varmt och skönt, säkert +15°. Vi som arbetade i 

dag var Joel Andersson, Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund, Ingegerd Bromark, 

Hans-Olov Bromark, Birgitta Arvestål, Carola Karlsson, Lars-Olov Svensson, Karl-Johan 

Jansson, Ove Bromark, Sonja Bromark, Kent Asp, Ulla Karlsson, Ingvar Karlsson och 

Helena Karlén.  

Flera personer från Bruket kom på besök och visade sitt intresse, överlämnade också 

safter, marmelader och plantor som vi har till försäljning. 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Daglig verksamhet har besökt oss igen. De sådde solrosor och tagetes. Det berättas att 

brukarna som tillhör Daglig verksamhet är så ivriga att komma iväg till oss och njuta av 

lugnet, friden och naturen. Roligt att höra. 

Vi har krukat upp mer perenner till försäljning.  
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Arbetsdagen 

 Pumpade hjulen till våra kärror med kompressor. 

 Sopor och skräp kördes till tippen. 

 Slipers och telefonstolpar togs bort från Murens insida inför Murens byggstart. 

 Duvnätet gicks igenom på Orangeriets vind och lagades. 

 Jordgubbslådor förbereddes inför plantering på nedre terrassen. 

 De stora lådorna framför Drivhuset rensades och göddes med alpackabajs. 

 Befintliga sängar på övre terrassen mättes upp och gjordes iordning inför sådd av 

grönsaker och blommor. 

 Halva delen av övre terrassen harvades och är klar för indelning med  mer 

grönsaker och blommor. 

 Insynsskyddet framför bord på Dansbanan påbörjades. 

 Alla rosor och buxbom ansades i Perennrabatten på nedre terrassen. 

 Rabatten i slänten rensats och tulpaner planterats efter ena sidan. Här skall olika 

sorters tagetes planteras och knallgult skall det lysa och hälsa besökare välkomna. 

 Våra insektshotell påbörjades. 

 Vår egen lilla guide visade runt en grupp besökare. De var från Stockholm, Uppsala 

och Strängnäs. 

 Idag kom ett äldre par, 88 och 80 år, och hjälpte oss. De gjorde fina gångar i 

örtagården. De riktigt djupgrävde dem. Har aldrig sett så fina gångar. Senare, efter 

arbetets slut, kom de tillbaka och berättade att de mådde så bra, efter att ha varit 

hos oss och fått ”själavård”. 
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Tisdagen den 10 maj 2016 

Vilken högsommar dag. +26°. Svettades i trädgården gjorde Solveig Morell, Joel 

Andersson, Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund, Ingegerd Bromark, Hans-Olov 

Bromark, Birgitta Arvestål, Carola Karlsson, Lars-Olov Svensson, Ove Bromark, Sonja 

Bromark, Kent Asp, Ulla Karlsson, Ingvar Karlsson, Helena Karlén, Margareta Engström, 

Leif Roos och Gudrun von Zweigbergk. Det vimlade av Orangeritröjor i trädgården. 

Margareta bjöd på goda Hembageribullar till fikat.  

 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Lådor är inköpta att plantera jordgubbar i på nedre terrassen. Sådd påbörjad i 1800-

talsträdgården (sallad, mangold, dill och bondbönor). Sådd av grönsaker påbörjas i 

sängarna på övre terrassen. Gräsklippning. Daglig Verksamhet har hälsat på och haft 

fikastund hos oss. Lina Larsson, Solna, som studerar vid konstfack, har varit här och 

skissat på akvarelltavlor till örtagården. 

 
Arbetsdagen 

 Mäter upp nya sängar på övre terrassen.  

 Djupgrävning övre terrassen, kvickrot bort. 

 Började omskola de frön som såddes i Drivhuset i mitten av april för att placeras i 

Växthuset under blå/röd lampa för att växa till sig innan utplanteringen.  

 Lök planteras i 1800-talsträdgården. 

 Perennrabatten på nedre terrassen rensas från ogräs och gamla plantor som 

förökat sig själva tas bort. 

 Blommor hämtas från vinterförvaring hos restaurang GammelTammen. 

 Mellanterrassen harvas flera gånger. I år startade traktorn direkt utan bekymmer. 

 Bevattningsanläggningen kopplades in och startades. Det gick inte så bra. Blev 

inget tryck på vattnet. Fortsätter med det en annan dag.  

 Började måla panel med falu rödafärg. Skall bli insynsskydd vid Dansbanan. 

 Örtagårdens namnskyltar sattes upp inför Örtvandringen. 

 Ett insektshotell har tillverkats 
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Tisdagen den 17 maj 2016 

Solveig Morell, Joel Andersson, Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund, Carola Karlsson, 

Kent Asp, Helena Karlén, Margareta Engström, Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Siw 

Hjort, Kerstin Nordlinder, Inger Pihl-Lundin.  

Hans-Olov Bromark och Birgitta Arvestål arbetade en annan dag denna vecka. 
 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Vattenanläggningen klar att användas. Mellanterassen harvad flera gånger. Omskolning 

av plantor. Uppmätning av nya sängar övre terrassen. Fortsatt sådd av grönsaker övre 

terrass. Utebelysning över entré installerad. Daglig verksamhet på besök. De plockade 

rabarber och jordärtskockor, tog hem för att tillaga paj och soppa.  

Arbetsdagen 

 Skolar om massor av plantor. 

 Djupgrävning och rensning i perennrabatten. 

 Fortsatt uppmätning av sängar övre terrass. 

 Bortre delen av nedre terrass harvad. 

 Plank till insynsskyddet vid Dansbanan färdigmålade 

 Körde igång grästrimmern. 

 Krukat upp Iris 
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Tisdagen den 24 maj 2016 

Vi som arbetade i dag var Solveig Morell, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Ingegerd 

Bromark, Hans-Olov Bromark, Birgitta Arvestål, Lars-Olov Svensson, Kent Asp, Kerstin 

Nordlinder, Inger Pihl-Lundin, Ulf Lundin, Lars-Olov Svensson och Helena Karlén. 

Trädgårdstomten bjöd på god melon till fikat. Vi saknade flera volontärer, men SPF hade 

Vårfest idag och det lockade mer än skit under naglarna i trädgården.  ;-) 

Personer från Bruket kom på besök och visade sitt intresse, när muren nu börjar 
restaureras. Se texter och bilder angående Muren på vår hemsida. www.osterbybruk-

orangeri.se 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Kommer in på nästa veckas rapport. 

 
  

Arbetsdagen 

 Rabatten rensades framför Orangeribyggnaden 

 Vissa kvarter i Örtagården och Perennrabatten rensades. 

 Lejongap och tagetes skolades. Nu är Växthuset fullt av olika plantor, som skall 

växa till sig och planteras ut. 

 Rensat i rabatterna där plockblommor skall planteras. 

 Oljat in utmöbler. 

 Hämtat gratis halm från Pålsmora. Tack Stig Hedlund. 

 Under eftermiddagen hade vi en uppskattad information under SPF´s Vårfest. Vi 

pratade Historik och Mur. Visade bilder från trädgården. 

 

     
  

http://www.osterbybruk-orangeri.se/
http://www.osterbybruk-orangeri.se/
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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.   
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Tisdagen den 7 juni 2016 

Otroligt varmt denna dag. Vi som svettades var Solveig Morell, Joel Andersson, Alexander 

Helmansson, Birgitta Ahlund, Inger-Pihl Lundin, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Birgitta 

Arvestål, Carola Karlsson, Lars Rydåker, Ulla och Ingvar Karlsson, Kerstin Nordlinder, 

Karl-Johan Jansson och Sven-Olov Svensson. Carola, trädgårdsmästare, bjöd på 

rabarberkräm och Birgitta Arvestål hade vattenmelon med till fikarasten. Mums, mums. 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Fyllt på vatten i olika behållare, övre terrassen. Vattnat, vattnat och vattnat. Det har varit 

varmt och torrt. Burit ut och in tusentals plantor varje dag för avhärdning. Olika 

dagisgrupper varit på besök. Prismärkt plantor.  

 

Arbetsdagen 

 Rådjursstängslet mellan Herrgårdsgränsen och vår grind på plats. 

 Grästrimning 

 Kanskärning 

 Ogräsrensning i 1800-talsrabatten och på övre Terrassen 

 Olja in möbler slutfördes. 

 Tusentals plantor som såddes i mitten av april, vuxit till sig under blå/röda lampor i 

Växthuset, började planteras ut. Hälften blev utplanerade idag på nedre Terrassen 

och resten skall ut på övre Terrassen. 

 Problem med bevattningsanläggningen, dåligt tryck. Vattenstråle kom upp ur 

gräsmattan i Herrgårdsparken på grund av hål på slangen från Korsdammen. 

Grävde upp runt hålet och bytte ut en del av slangen. Verkade som om en tältpinne 

slagits ner och gått rakt genom slangen. Vi måste märka ut slangen, innan olika 

aktiviteter sker i parken. Dåligt tryck fortfarande. Ringde efter Vendelsrör, som kom 

och rensade filtret, som ligger i Korsdammen. Hittade ett hål till som lagades. Det 

fullt tryck i slangen och alla är glada. Nu kan vi vattna hej vilt. 
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Onsdagen den 9 juni 2016 

Två aktuella nyheter från Orangeriträdgården: 

1. Vi har fått mycket beröm av Gudrun Sjödén för våra blomsterarrangemang på 

hennes utställning i Ånghammaren. Sträck på er, ni som ansvarar för dessa 

blommor. 

2. Vi finns med på Österbybruks Herrgårdskarta med hela vår trädgård, 7300 m2, för 

första gången på ca 15 år. Av bara farten kom hela Herrgårdsparken med 

Korsdammen också med. Nya stora orienteringsskyltar med denna Herrgårdskarta 

är på plats i området. TACK Peter Jansson, Östhammars kommun och 

Föreningslyftet för sponsring av tavlornas nytryck och till komplettering av 

akvarellbilden. 

 

 
Tisdagen den 14 juni 2016 

En strålande dag med sol och värme. Solveig Morell, Joel Andersson, Alexander 

Helmansson, Birgitta Ahlund, Inger-Pihl Lundin, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla 

och Ingvar Karlsson, Kerstin Nordlinder, Karl-Johan Jansson, Sven-Olov Svensson, 

Helena Karlén, Margareta Engström och Anita Pettersson. Siw Hjort arbetat en annan dag. 

Ove och Sonja Bromark kom på besök och åt sin medhavda pizza. Margareta bjöd på 

färska citronmuffins, som hade bakats tidigt på morgonen. 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Kålplantor satta och ogräsrensning i1800-talsträdgården. Gräsklippning och vattning. 

Rödbetor omsådda. Basilika, dill och portlak sådda. Mer blomplantor utplanterade. 

Fiberdukarna borttagna. Informationsmöte för 14 personer, Stiftelsen och Vallonbruk 

Uppland, med fika. Planterat i båda paradrabatterna, övre terrassen. Avhärdat plantor. 

Skolat om palettblad. Inventerat i Orangeriet. Därmed är hela inventeringen avslutad. 

 

Arbetsdagen 

 Planterat i entrérundlarna och i slänten. 

 Djupgrävt och slängt knölklocka framför Dansbanan. 
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 Häcken började beskäras bakom Dansbanan och Fikabordet. 

 Växthuset städat inför kommande Pelargonutställning 

 Trappan in till Växthuset har sjunkit, stagas upp. 

 Överbliven slaggsten forslas till Muren. 

 Bekymmer med bevattningsanläggningen. Silen till bevattningen slammar igen. 

 Korsdammen rensas runt bryggan. Hela Korsdammen bör rensas. 

 Potatisen kupas. 

 Putsning av Orangeriets fönster påbörjas. 

 Kantkärning runt rabatter.  

 

Dagens glädjeskutt: Vi har sökt och fått 50 000 kr i bidrag från Upplandsbygd för att göra 

en permanent utställning i Orangeriet om trädgårdens historia och en akvarellmålning över 

trädgården.  
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Tisdagen den 21 juni 2016 

Ännu en vacker dag att jobba i Orangeriträdgården. Solveig Morell, Joel Andersson, 

Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och Ingvar 

Karlsson, Kerstin Nordlinder, Karl-Johan Jansson, Sven-Olov Svensson, Helena Karlén, 

Margareta Engström, Lars Rydåker, Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Kent Asp, 

Rebecka Stark och Sonja Bromark. Anita Pettersson och Birgitta Arvestål andra dagar. 

Fantastiskt att så många vill hjälpa till i trädgården av egen fri vilja. Detta är friskvård. 

Gudrun bjöd på mycket god ”Vaniljbulletårta” från Hembageriet till fikat. 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Planterat slingerkrasse och purpurböna utefter bågarna övre terrassen. Skolat 

stockrosplantor och sommarcypress. Sått mera sallad och gallrat morötter. Gjort ett nytt 

lotteri. Burit tillbaka bord och bockar till Stallet. Bundit upp växter. Gjort om misslyckad 

rödbetssådd. Rensat ogräs. Krattat runt potatisblasten inför kupning för hand. Planterat 

röda solrosor. Vi ser till att växterna trivs på Gudrun Sjödéns utställning i Ånghammaren. 

Det har regnat ca 30 mm under två dagar. Skönt att slippa bevattning just nu. 

 

Daglig verksamhet med Birgitta Arvestål i spetsen har haft fest i trädgården. De åt 

gräddtårta, som Birgitta ordnat. De blåste såpbubblor från en speciell apparat, så det stod 

härliga kring. Tidigare har de plockat rabarber från trädgården. Av dem har de bakat 

rabarbermuffins och rabarberkräm. Besökare vid ett öppet Hus i deras lokal Sekunden 

bjöds på detta. 

 

Arbetsdagen 

 Storrensning av ogräs på övre och nedre terrass. Tolv volontärer i sina gröna 

orangeritröjor kröp omkring som mullvadar bland jord och halm. Härlig syn! Vilken 

friskvård och vilka knän (se bild)! 

 Ogräsrensning runt entrérundlarna 

 Sopkörning. 

 Gräsklippning. 

 Grästrimning. 

 Potatisen kupades med traktor. 

 Häcken mot Herrgårdsparken färdigklippt. Efterlämnade blodiga fläckar på både 

ben och kortbyxor (se bild). Här vilar inga ledsamheter. 

 Små guidade turer runt omkring i trädgården till och från hela dagen för 

intresserade turister. Det är sådan glädje att få berätta trädgårdens historia och 

arbetet idag och våra tankar om framtiden. 
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Tisdagen den 28 juni 2016 

Solveig Morell, Joel Andersson, Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund, Ingegerd och 
Hans-Olov Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Kerstin Nordlinder, Karl-Johan Jansson, 
Sven-Olov Svensson, Helena Karlén, Margareta Engström, Lars Rydåker, Leif Roos, 
Gudrun von Zweigbergk, Kent Asp, Rebecka Stark och Sonja Bromark. Anita Pettersson 
och Birgitta Arvestål andra dagar. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Vattnat, tappat upp vatten i reservbehållare, rensat ogräs, gått igenom plantor på 

uteborden, bytt ut tagetes i slänten, grävt bort såpnejlika som spridit sig, bekämpat 

skadedjur på växterna, gallrat grönsaker. 

 

Daglig verksamhet: Östhammars Daglig Verksamhet kom på besök. De var intresserade 

av vårt arbete med Österbygruppen. Herrgårdsfrun i tidsenliga 1700-talskläder kom och 

berättade om trädgårdens historia. Mycket uppsakattat. 

 

Arbetsdagen 

 Rensning av ogräs på övre terrass. 

 Gallrat morötter 

 Bytt ut växter i rundlarna utanför entrén 

 Rensat bort syrén som växer in i Mahoniabusken 

 Planterat lejongap 

 Tagit in halm i Drivhuset 

 Hjälpt till med Murens uppbyggnad 

 Rensat ogräs utefter bågarna i övre terrassen 
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Tisdagen den 5 juli 2016 

Solveig Morell, Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, 
Ulla och Ingvar Karlsson, Kerstin Nordlinder, Lars-Olov Svensson, Helena Karlén, 
Margareta Engström, Leif Roos, Rebecka Stark, Anita Pettersson, Anders Molin, Inger 
Phil-Lundin och Birgitta Arvestål. Birgitta Ahlund bjöd på en mycket god sockerkaka. 
 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Rensat och vattnat första salladssådden, städat i Orangeriet, fortsatt spraya skadeinsekter 

med såplösning, första blombuketten gjord till försäljning, klippt och trimmat gräs, 

ogräsrening under halmen i gångarna, första leverans till restaurang GammelTammen. 

Det blev blombuketter och dill. Daglig verksamhet har haft aktiviteter hos oss. 

 

Arbetsdagen 

 Ogräsrening under halmen i gångarna 

 Planterat luktärtor och stevia 

 Vattnat entréns rundlar och blommor i slänten mot övre terrassen 

 Klippt ner lupiner 

 Tittat på gamla fönster som eventuellt skall skänkas till oss 

 Rensade i den igenväxande Korsdammen i Herrgårdsparken. Bevattningen är ett 

ständigt problem för oss. 

 Lagade en yttervägg till höger innanför entrén av skänkta bräder från en volontär. 

Skall senare målas om efter att vi borstat den ren från gammal färg. Det kommer att 

bli SÅÅ fint och fräscht. 

 UNT varit på besök och gjort ett reportage om trädgården och vårt arbete i den.  

 

 
 

Det blev bara en bild denna arbetsdag.  

Josef Nyhlén UNT fotade så mycket. 

Vi glömde själva bort, vad vi brukade göra. 

 



 

 

Arbetsdagar år 2016 
Föreningen Orangeriträdgården i 
Österbybruk 
 

 

Sid 20 (40) 

Tisdagen den 12 juli 2016 

Glada entusiaster som idag sprang omkring i trädgården och drog sitt strå till stacken var 
Alexander Helmansson, Birgitta Ahlund, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och Ingvar 
Karlsson, Kerstin Nordlinder, Lars-Olov Svensson, Helena Karlén, Margareta Engström, 
Leif Roos, Rebecka Stark, Inger Phil-Lundin, Birgitta Ahlund, Birgitta Nordenman och 
Gudrun von Zweigbergk.  Abdullah och Martin från Film Skola – boende. 
 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Daglig Verksamhet: Liten grupp denna vecka. Semestertider. De bjöd på fika och tackade 

av Birgitta som varit kontaktman från Orangeriträdgården. 

Vi har inlett ett samarbete med Film Skola-boende. Vi vill gärna hjälpa till med svenska 

språket och integrera de boende i samhället. En grupp på ca fyra personer kommer till oss 

på tisdagar och hjälper till. 

Reportage i UNT med bilder om vårt arbete i trädgården. Bra reklam. Många besökare till 

trädgården vid vårt söndagsöppet. Flera besökare berättade att de sett artikeln och därför 

gjorde en utflykt till oss. Visste inte tidigare att vi fanns.  Skönt att få visa allmänheten allt 

arbete som med liv och lust läggs ner i trädgården. 

Sara fortsätter guida sina grupper genom vår fina Örtagård. Nu med dubbla antalet 

besökare. Murens renovering till ursprungligt skick skrider framåt, nu med två murare och 

en hantlangare. 

 

Arbetsdagen 

 Fortsatt rensning under halmgångarna övre terrass. 

 Sopkörning. 

 Vägg innanför entrén borstades från gammal färg och målades om. 

 Började rensa och gräva upp perennförrådet från gamla plantor. 

 Band upp bondbönor 

 Fortsatte putsa Orangeriets fönster invändigt och utvändigt. 

 Potatislandet rensades från ogräs 
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Tisdagen den 19 juli 2016 

Rebecka Stark, Kerstin Nordlinder, Alexander Helmansson, Ulla och Ingvar Karlsson, 
Birgitta Ahlund, Helena Karlén, Gudrun von Zweigbergk , Leif Roos, Karl-Johan Jansson, 
Inger Pihl-Lundin. Sonja och Ove Bromark tittade förbi som hastigast.  
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Brukssmederna tillvekar spik och gångjärn till murens grind. Det har skördats långa och 
runda rödbetor, gulbetor och polkabetor, orange och gula morötter, squash, dill, persilja, 
mangold, lök, potatis och blommor. Medlem kom med safter och marmelader. En annan 
levererade egenhändigt gjord tvål. UNT-reportaget visades i Östra Uppland. 
Örtagårdsguidningen fortsätter. 
 

Arbetsdagen 

 Tagit upp potatis.  

 Rensat färdigt i potatislandet. 

 Rensat i perennförråd från knölklocka, såpnejlika, prästkragar, jakobsstege och 
kungsljus.  

 Bundit upp bondbönor i 1800-talsträdgården och en del växter i perennrabatten.  

 Kupat grönsaker, rensat ogräs. 

 Vattnat, vattnat och vattnat.  

 Hämtat blommor från Boka Uppland och planterat om. 

 Rödmålat väggen färdigt. I samband med det lyckades ”målaren” välta färgburken 

över sig. 
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Tisdagen den 26 juli 2016 
Detta var arbetsdag, men ingen dagbok skrevs. 
 
Onsdagen den 27 juli 2016 
Ikväll var det håll i gång i Orangeriträdgården. Ett tjugotal entusiaster från Örbyhus 
trädgårdsförening kom på besök. Intressant lyssnade de på vår Örtagårdsvandring och på 
vår visning av HELA Orangeriträdgården. Ingen Iphone som ringde och ingen eftersläntare 
och många frågor. Gott med fika efteråt i det fina vädret. Vi känner oss helt upprymda efter 
denna kväll. Dessutom kom de in i Orangeriet och handlade våra produkter och det vill inte 
säga lite. Härligt med sådant gäng, som kommer och besöker oss.  
 

                   
 
 
Tisdagen den 2 augusti 2016 
Arbetsdagen börjar kl 09.00, men redan kl 08.00 började energiska frivilliga komma för att 
hjälpa till att skörda. Alexander Helmansson, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och 
Ingvar Karlsson, Kerstin Nordlinder, Lars-Olov Svensson, Margareta Engström, Leif Roos, 
Inger Phil-Lundin, Gudrun von Zweigbergk, Lars Rydåker, Siv Hjort 
Ahmad, Raghad, Rawaz, Rokaia och Marinko från Film Skola – boende. 
Detta gör att Orangeriträdgården lever nog ett år till. ;-) Sonja och Ove Bromark kom och 
bjöd på fika. 
 
Tidigare har detta hänt 

Det har varit ruschigt värre i trädgården de sista 2 veckorna. Stor frånvaro av ordinarie 

bemanning, som gjort att elva bokade tider har tillsatts. Åtta tider i butiken och tre tider för 

att leverera varor till restaurang GammelTammen = ca 50 tim. Detta gör att ca 20 extra 

volontärer har hjälpt till. Ni förstår, det är inte en liten trädgård, vi har att göra med. Otroligt 

skönt att ha dessa människor som tänker på oss och förstår att vi behöver all hjälp vi kan 

får. TACK! Vi är er evigt tacksamma. 

Rådjuren har varit och ätit upp en säng sallad. Mums, mums för dem. De tog sig in genom 

stängslet. När de skulle tillbaka har de försökt hoppa över, men fastnat och gjort stora hål i 

det. Bevattningsanläggningen krånglar som vanligt. 

Inför höstens permanenta utställning, Historisk bild av Orangeriträdgården och fortsatt 

förädling av den, har gräskronor gjorts av lin och stjärnflocka. Tjusiga arbeten. 
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Arbetsdagen 

 Tagit upp många hinkar potatis. 

 Skördat all sallad. Slut på den. 

 Skördat lila bönor och gröna haritcots verts 

 All vitlök upptagen. 

 Skördat morötter och rödbetor 

 Gallrat rabarber 

 Rensat ogräs bland alla blomplantor, i perennrabatt och 1800-talsträdgård 

 Allmän uppfräschning av trädgården 

 Kört sopor 

 Lagat rådjursstängsel 

 Rensat k Korsdammen runt vårt bevattningsställe och satt extranät så slam ej skall 

samlas i silen. 

 Butiksarbete hela dagen. Många besökare. 
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Tisdagen den 9 augusti 2016 

Två trevliga damer från Harg har gjort entré i vår trädgård denna dag. Härligt med nya 

frivilliga pensionärer. Alexander Helmansson, Ulla och Ingvar Karlsson, Inger Pihl-Lundin, 

Kerstin Helmansson, Helena Frisell, Monica Tegerstedt, Ingegerd och Hans-Olov 

Bromark, Lars-Olov Svensson, Rebecka Stark, Helena Karlén har arbetat idag. Dessutom 

har många ställt upp under andra veckodagar p g a låg bemanning. 

 

Tidigare har detta hänt 

Tidigt på torsdagsmornarna (ibland under regn och rusk) har det skördats massor av 

produkter som levererats till GammelTammen. Ju sämre väder, desto roligare har vi. 

 

            
 

Det har varit Örtagårdsvandringar och Bukettinspiration av vår eminenta Örtagårdsguide. 

I sina buketter brukar Sara blanda odlade och vilda blommor. Dessutom använder Sara 

gärna växter från Örtagården. Det doftar så himmelskt om buketterna. 

 

 
 

Arbetet med Muren har satt fart efter några semesterveckors stillestånd. På vissa ställen 

har Muren nått sin rätta höjd. Det kommer att bli ännu varmare i trädgården nästa sommar. 



 

 

Arbetsdagar år 2016 
Föreningen Orangeriträdgården i 
Österbybruk 
 

 

Sid 25 (40) 

Det är bara att se till att Korsdammen rensas från lera och slam, nu när vi får mikroklimat. 

En dag kom ett ungt par och fick en spontan visning av trädgården. Under tiden blev de så 

hänförda av alla insekter vi har i trädgården. Kameran kom fram. Undrar om de uppfattade 

den spontana visningen  ;-) 

 

Arbetsdagen 

 Bönor och krasse har försiktigt fått hjälp med att klänga uppför bågarna på övre 

Terrassen. 

 Framför Växthuset har luktärtor och exotisk gurka fått hjälp att växa uppför spaljén. 

 Vit risp har plockats för att torka och kanske säljas under julmarknaden i oktober. 

 Kantskurit och rensat i perennrabatten, nedre Terrassen. 

 Förrådsporten målades svart. Nu är det fräscht innanför entrén. 

 I 1800-talsträdgården har bondbönor knutits rad för rad. 

 Tomatplantorna i Drivhuset har bundits upp. 

 Kanterna trimmades runt omkring i trädgården. 

 Fick igång vattnet och det vattnades hej vilt. 
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Tisdagen den 16 augusti 2016 

Genom vår port längst bort på Stallbacken strömmade det in frivilliga en efter en med 

öppna blickar och glada miner. Till slut var vi 17 volontärer som stod och lyssnade på 

Solveig, när hon delade ut dagens arbete. Solveig Morell, Alexander Helmansson, Birgitta 

Ahlund, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Sven-Olov Svensson, 

Helena Karlén, Margareta Engström, Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Kent Asp, 

Rebecka Stark, Helena Frisell, Gun Hägg och Ester Kekkonen. Vilken aktivitet det blev när 

alla rusade efter hinkar, spadar och krattor från förråden och gick till attack mot ogräset.  

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Städat i Drivhuset. Sålt massor av grönsaker. Snart tomt i grönsaksbäddarna. Det har varit 

Vallonbruksveckan. Våra evenemang var då Örtagårdsvandring, Bukettinspiration, 

Guidade turer, Kvällsöppet med örtagårdsvandring och spontana visningar av trädgården. 

Tre konstutställare finns på plats, som sålt många tavlor. Fler och fler ser våra inlägg på 

Facebook. Sista inlägget har setts av 2700 personer och över 100 har gillat. Tänk att så 

många vill engagera sig i vad vi pensionärer roar oss med i Orangeriträdgården. Härligt! 

 

Arbetsdagen 

 Skördade bäddar och halmgångar rensades från ogräs. 

 Kvarvarande plattor lades in i Drivhuset. 

 Örtagården rensades från ogräs och vissnade växter. 

 Rabatterna framför Dansbanan och Orangeriet rensades. 

 Dansbanebordet renoverades. 

 Bondbönors plantor togs bort helt i 1800-talsträdgården 

 Gammal sallad togs bort. 

 Klippning av syrenhäcken påbörjades. 
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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 
 
 
Tisdagen den 6 September 2016 

Tänk att solen skiner över oss varje tisdag/arbetsdag, även om det regnar dagarna före 

och dagarna efter. Det måste vara någon där uppe som tänker på oss  ;-) Dagen inleddes 

med kramkalas under skratt och glam, för det är ju så roligt att träffas och jobba ihop. Det 

tycker Alexander Helmansson, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Ingegerd och Hans-Olov 

Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Sven-Olov Svensson, Helena Karlén, Margareta 

Engström, Leif Roos, Ove och Sonja Bromark, Anita Pettersson, Inger Pihl-Lundin, Kerstin 

Nordlinder, Gun Hägg, Kent Asp och Karl-Johan Jansson. Sonja bjöd på gott fikabröd. Vi 

älskar att fika!!!  

 

Tidigare i veckan  

har tre utställare i måleri, skulptur och keramik tömt sina lokaler. Det har varit strålande att 

haft dem inhyrda hos oss under hela augusti. De har haft många besökare och gjort fina 

affärer. 
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Arbetsdagen 

 Plockat Rävsvans, Jungfrun i det gröna och vit/blå Risp i små buketter som hängts 

upp för torkning. 

 Plockat bort vissna blommor i rabatterna. 

 Rensat i och runt entrérundlarna och i örtagårds- och perennrabatten. 

 Kastat gammal Rabarber och Mangold. 

 Tömt 10 säckar jord som förbättring i rabatt framför Orangeriet. 

 Trimmat och klippt gräs. 

 Fortsatt ställt iordning område efter område inför nästa års sådd. 

 Traktorn sattes igång för att plöja ner gröngödslingen (honungsört och bovete), som 

vuxit färdigt under sommaren. 

 Snickerierna inför vår utställning fortsätter med oförminskad kraft. 

 Muren är inne på sitt slutvarv.  

 Det har varit spontana visningar och diskussioner med besökare. 

 
Det händer så mycket i Orangeriträdgården, så man blir alldeles salig ……….. 
Välkommen att bli salig med oss. 
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Tisdagen den 13 september 2016 

Tänk att solen fortfarande lyser över de frivilliga i trädgården. Njöt av det gjorde Alexander 

Helmansson, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och 

Ingvar Karlsson, Helena Karlén, Margareta Engström, Leif Roos, Birgitta Arvestål, Solveig 

Morell, Kerstin Nordlinder, Kent Asp och Siw Hjort. 

 
Tidigare har detta hänt 
Under tre timmar en onsdageftermiddag hade vi en Hypertufakurs under ledning av Ulla 

Hägglund. Vi gjöt rejäla lådor/krukor av betong som innehöll torv. Därefter skall våra 

arbeten brinna till sig under tre veckor. De vattnades varje dag för att bli tåliga. 

Daglig verksamhet skördade STOORA rödbetor. Tog med sig dem till sin lokal, för att göra 

chips till bingofredagarna. Äntligen blommar Sommarcypressen på övre Terrassen. 

 
Arbetsdagen 

 Halmgångar och skördade bäddar rensades från ogräs. Ogräset tar aldrig slut …. 

 Fortsatte tömma jordsäckar över rabatter och i Drivhuset som jordförbättring. 

 Rävsvansar plockades för att hängas upp och torkas. 

 Skördade lila bönor och rödbetor. De tvättades, vägdes och lades i plastpåsar till 

uteförsäljning. 

 Sopkörning 

 Grästrimmern var i full gång. 

 Snickerierna till utställningen om trädgårdens historia fortsätter. 

 Dagens spontana visningar av trädgården gör att nya frivilliga anländer till oss och 

nya trädgårdsföreningar visar sitt intresse att komma till oss på guidade turer. 

 Vårt farliga förråd granskades och det diskuterades hur vi åtgärdar detta framöver. 

 Började plöja ner gröngödslingen. Traktorn stannade mitt på åkern och vägrade 

röra sig ur fläcken. Vi undrar: Vad det är nu som hänt? Traktorn gör precis som den 

vill, inte det vi vill …… 

 Hemmagjorda tvålar av lavendel färdigställdes med snören och lavendel som 

dekoration. 
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Nu blommar Sommarcypressen. Kom och se det böljande havet av färger! Det är ju 

så man kan drunkna av hänförelse. 

 

Tisdagen den 20 september 2016 

Jobbade idag gjorde Solveig Morell, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Lars-Olov Svensson, 

Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Sven-Olov Svensson, Helena 

Karlén, Margareta Engström, Leif Roos, Margareta Engström, Kerstin Nordlinder, Kent 

Asp och Martin Sandström.  

Inför fotografering till vår utställning ”Historisk bild av Orangeriträdgården och fortsatt 

förädling av trädgården” fanns också Ove och Sonja Bromark, Eva Strid, Magnhild Dolk, 

Gun Wikholm, Bernt Karlsson, Birgitta Arvestål, Christina Larsson (krukmakeriet), Katarina 

Persson (Sadelmakarlängan) och en fotograf från Tierp på plats. Som tidigare berättat 

sponsrar UPPLANDSBYGD lokalt ledd utveckling denna utställning. 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Plockat sista bönorna och slängt plantorna. Alla rödbetor upplockade. Inredning från 

Orangeriet burits ut inför ”Utställningen”. Satt upp nya sponsorskyltar. Kabel och laddning 

ordnat till traktorn, som inte vill gå igång. Murens enkupiga takpannor håller på att läggs på 

plats. Daglig Verksamhet har varit på besök och planterat vitlök. De fick med sig äpplen 

och squash för att baka och laga mat. 
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Arbetsdagen 

 Nya skyltar till Örtagården.  

 Ogräsrensning i halmgångarna och i skördade sängar. 

 Målning i Orangeriet inför utställningen. 

 Kassadisken kompletteras med ny disk i vinkel inför utställningen. 

 Jordförbättring i 1800-talsträdgården från kvarvarande jordsäckar. 

 Bädd med solrosor tömdes på plantor och slängdes. 

 Stöttade upp en bädd med solrosor till fågelmat. 

 Krassen revs bort från bågarna. 

 Elkabel grävdes fram inför flytt av Dasset/förrådet. 

 Många spontana visningar blev det idag. Både stora och små grupper. En grupp 

från Järfälla bestod av ca 30 personer, som Stallcaféet bjöd in till oss. Ett stort 

TACK  till er för samarbetet. Slutade med att en grupp önskar komma till oss nästa 

år på visning. 

 Fotografering inför utställningen. 
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Tisdagen den 27 september 2016 

Solveig Morell, Joel Andersson, Ulla och Ingvar Karlsson, Kerstin Nordlinder, Martin 

Sandström, Margareta Engström, Inger Pihl-Lundin, Kerstin Lindgren och Birgitta Arvestål.  

 

Arbetsdagen 
Gångarna i örtagården rensades och 1800-tals delen fick en välbehövlig jordförbättring 

och höstgrävning. Grönsakssängar förbereddes inför sin vintervila och den envisa 

såpnejlikan stötte på hårt motstånd i form av en spade i händerna på Inger.  

Arbetet med muren fortgår och blir mer herrgårdsgul allteftersom dagarna går. Murarna 

har också lappat och lagat på en del andra trasiga partier. 

Förberedelserna inne i orangeriet fortgår - det är rörigt, men det blir bra i slutänden. 

 

  
 

Tisdagen den 4 oktober 2016 

Solveig Morell, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Hans-Olov Bromark, Ulla och Ingvar 

Karlsson, Lars-Olov Svensson, Leif Roos, Kerstin Nordlinder, Kent Asp, Martin Sandström, 

Anita Pettersson och Inger Pihl-Lundin. Birgitta Arvestål och Kerstin Lindgren andra dagar. 

 

Arbetsdagen 
Nu förbereds trädgården inför sin vintervila. Idag har man gjort fint vid vinkastens gavlar 

där det bland annat växt humle och kaprifol i en salig blandning. Blomster- och 

grönsakssängarna har tömts och väntar, liksom vi, på en ny fantastisk odlingssäsong. 
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Tisdagen den 11 oktober 2016 

Solveig Morell, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Lars-Olov Svensson, Ingegerd och Hans-

Olov Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Lars-Olov Svensson, Margareta Engström, Leif 

Roos, Kerstin Nordlinder, Kent Asp, Martin Sandström, Birgitta Arvestål, Kerstin Lindgren, 

Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Marinko, Zaman och Rawaz. 

 

Tidigare har detta hänt 
Buntat kryddor till Slottsmässan. Två lotterier iordningställts. Planterat vårlökar på övre 

terrassen. Vitlök planterats på nedre terrassen. Taklagsfest för de som arbetat med 

Muren. Informationsmöte och visning av muren och trädgården för Länsantikvariet, 

Upplandsmuséet och Stiftelsen. Plockat av tomater till försäljning, samlat fröer. Tulpan- 

och påskliljelökar planterats i entrérundlarna. Besök av dagis. Rensat bönor från bågarna. 

Buketter av torkat risp. Sällskap från Åbo och Nederländerna har fått en visning av 

trädgården. Storrensning i Orangeriet inför bygget av den permanenta utställningen 

”Historisk bild av Orangeriträdgården och fortsatt förädling av trädgården”. 

Mahoniasticklingar satts i kruka. Tagit bort solrosor och blomsterlin som blommat färdigt 

 

Arbetsdagen 

 Skopa till traktor och lyft monterats av. 

 Rådjursstängslet rullades ihop inför plöjningen 

 Plöjning påbörjades, men traktorn vägrade fortsätta, stannade mitt på åkern ….pust 

 Jordlådor framför Drivhuset revs och jorden kördes iväg med skottkärror. 

 Ris från Vinkastets avverkning drogs bort till uppsamlingsplatsen i skogen. 

 Alla rödbetor och jordärtskockor upptagna till försäljning under Slottsmässan 

 Förberedelse i Orangeriet inför Slottsmässan 

 Utemöblerna ställdes in under Lidrets tak. 

 Som vanligt kördes sopor 

 Dansbanan förbereddes inför renovering av nytt golv 

 Luktärtor framför ”Rasförrådet” togs bort 

 

                  



 

 

Arbetsdagar år 2016 
Föreningen Orangeriträdgården i 
Österbybruk 
 

 

Sid 35 (40) 

                   
 

 
 

Tisdagen den 18 oktober 2016 

Solveig Morell, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Lars-Olov Svensson, Ingegerd och Hans-

Olov Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Margareta Engström, Leif Roos, Kerstin 

Nordlinder, Kent Asp, Martin Sandström, Inger Pihl-Lundin och Siw Hjort.  Birgitta Arvestål 

och Kerstin Lindgren andra dagar. Margareta bjöd som vanligt på god kaka från 

Hembageriet. 

 
Tidigare har detta hänt 
Femtio ungdomar från Uppsala universitet har varit på studiebesök i trädgården. 

 
Arbetsdagen 

 Plöjning fortsatte. Efter sju sorger och åtta bedrövelser fungerade traktorn hela 

dagen. Nytt batteri har införskaffats, bränslepumpen är rengjord. Senare skall 

bränslefiltret bytas ut. Vilken energi volontärerna har, som inte ger upp att traktorn 

skall fungera en HEL säsong till slut. 

 Sommarcypresserna har tagits bort. Nu är det bara rävsvansar kvar på övre 

terrassen. 

 Duvnätet lagades 

 Julmarknaden städades undan.  

 Kyl och köksskåp började byggas in i ett skåp inför vår utställning. 
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 Trädgårdsplattor som varit inlagda i Drivhuset bärs ut och ner till Skölj- och Tvätt 

delen (Dansbanan). Skall läggas som nytt golv. 

 Solrosorna har tagits bort för nu har fåglarna ätit upp kärnorna. 

 Röjt här och där, bl a efter muren längs Mellanterrassen och intill Vinkastets 

pannrum. Där hittades gamla rostiga fönsterbeslag m m, som vi skall titta närmare 

på. 
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Tisdagen den 25 oktober 2016 

Solveig Morell, Joel Andersson, Birgitta Ahlund, Lars-Olov Svensson, Ingegerd och Hans-

Olov Bromark, Ulla och Ingvar Karlsson, Leif Roos, Kerstin Nordlinder, Martin Sandström, 

Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson och Birgitta Arvestål. 

Detta är vår sista arbetsdag. Vi firade avslutningen med cheesecake som Kerstin bakat 

och prinsesstårta från Hembageriet. 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Vi har höstsatt gul och röd lök, för att till våren se hur det har gått. Även provsatt i 

Drivhuset. Vi har vägt vår största rödbeta och den vägde 1,4 kg. Planterat jordärtskockor i 

säng. Skissat på ritning med sådd av grönsaker till nästa säsong år 2017. 

 
Arbetsdagen 

 Alla rävsvansar togs bort och ligger nu i skogen. 

 Grunden vid Sköljavd/Dansbanan börjar ta form. Ramades in med slaggsten. 

 Stort utebord slogs sönder och samman. Skall till tippen. 

 Golvet i Orangeriet dammsögs. 

 Inför utställningen nästa år har dörrhandtag till alla skåp monterats. 

 Bygget av stort skåp för att dölja kyl- och köksskåp pågår i Orangeriets hall. 
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November 2016 

Leif Roos, Hans-Olov Bromark, Helen Karlén, Ingegerd Bromark och Birgitta Arvestål. 

 

 På grund av vår kommande permanenta utställning, Historisk bild av 

Orangeriträdgården och fortsatt förädling av trädgården och 

 Tömning av vårt stora förråd i Stallet  

Behövde vi lägga till sex arbetsdagar under november månad.  

 

Vi har haft Stallet som förråd tillsammans med andra aktörer inom herrgårds- 

området. Stiftelsen SÖH ämnar hyra ut denna lokal till annan aktör, därför skall det 

tömmas. 

 

Under dessa sex arbetsdagar har detta hänt: 
 Stort skåp i hallen har byggts. Däri finns ett gammalt köksskåp och en gammal kyl. 

 Skåpets många kvistar har målats över med speciell färg. Skåpets utesidor har 

grundmålats. Sedan tog färgen slut.  

 En broschyrhylla har satts upp i hallen efter höger vägg. Hyllan består av en vacker 

bräda från ett 1700-talshus. Där skall vi lägga ut fina broschyrer och informations-

blad, som handlar om Herrgårdsområdet. Turisterna skall kunna springa runt i 

området och se allt vackert. 

 Orangeriets vind har röjts från allehanda bråte. Ungefär ¾ hamnar på soptippen. 

 Vi har gått igenom alla våra fem förråd och planerat inför den stora arbetsdagen på 

tisdag den 6 december. 

 Det har städats, städats och städats i lådor och utrymmen. 

 

 

Det har blivit 37arbetsdagar denna säsong. 

 

Tack alla ni som på olika sätt hjälper till,  

så att Orangeriträdgården i Österbybruk lever vidare. 
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Tisdagen den 6 dec 2016 

Detta är absolut sista arbetsdagen i Orangeriträdgården för denna säsong. Säsongen har 

varit extra lång pga tillkommande aktiviteter. Se dagboken för november. Vi som var där: 

Lars-Olov Svensson, Birgitta Arvestål, Ove och Sonja Bromark, Helena Karlén, Inger Pihl-

Lundin, Ulf Lundin, Margareta Engström, Ingegerd och Hans-Olov Bromark 

 

Arbetsdagen 

 Vi tömde våra förråd. Städade ur, sopade och plockade tillbaka det vi i framtiden 

kommer att använda. Vi körde fem släpkärror med sopor till Återvinningen. 

 Tömde Stallet på våra tillhörigheter och flyttade det till övriga förråd inne på 

Orangeriområdet. 

 Vi hann med att grilla och äta korv med bröd. 

 Började grundmåla stora skåpet i hallen. Linoljefärgen tog slut. Vi fortsätter till 

våren. 

 

                      
 

                      
 

/ Styrelsen gm Ingegerd Bromark 


