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Under vinter/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. 

Planteringsjord har beställts från Films SK. Solveig, som har varit ansvarig för trädgården, 

har gått i pension. Hon var en trygghet och en klippa för oss. Vi andra försöker dela på den 

uppgiften och det är inte lätt. Vi har anställt en trädgårdsmästare, Martin. Han skall hjälpa 

oss vid behov och beroende på hur vår ekonomi ser ut. Beställt reklamtröjor.  

Vi har fått ihop en evenemangskalender som innehåller utställningar i Växthuset och olika 

vandringar i trädgården bland blommor och blad. Tyvärr har vi avbrutit arbetet med ”Musik 

vid Muren” och ”Kalas på Stallbacken med Pelle Svanslös och co” på grund av utebliven 

sponsring. Bättre lycka ett annat år. Vi har jobbat med vår utställning som handlar om 

Orangeriträdgårdens historia. Föreningen har kört hårt med marknadsföring genom möten 

och utbildningar. Vi fortsätter samarbetet med Arbetsförmedlingen i Gimo. Bytt lås till 

Växthuset inför alla utställningar. Nya akvarellskyltar till Örtagarden har tryckts upp på plåt 

och Klensmederna gör ramar och stativ till dem.  

 

Vi har haft ett trevligt årsmöte med fika, bildvisning och information om vad som händer i 

föreningen.  
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Vi har varit på 60+ mässan i Uppsala, där vi delade monter med Stiftelsen, och gjort 

reklam för Österbybruk (och lite extra om Orangeriträdgården hi, hi).  
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Tisdagen den 18 april 2017 

Snön ligger vit i trädgården och trädgårdstomtarna är beredda för arbete. 
Här vilar inga ledsamheter, det är bara att hugga i. Och det gjorde de anländande 
entusiasterna med besked. Kristina ”Tina Sundberg, Sari Palmroth, Inger Pihl-Lundin, 
Lars-Olov Svensson, Martin Sandström, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Birgitta 
Ahlund, Ulla och Ingvar Karlsson, Leif Roos. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Vår härliga Tina som är i trädgården mån-fre hela dagarna har gjort vårfint i den nedre 
delen av trädgården framför Orangeriet. Där har vi örtagård, perennrabatt, 1800-tals-
trädgård, rabarber, vitlök, bäddar för plantering av blommor m m. 
Vi har haft påsköppet i Orangeriet och i Butiken. Under långfredagen var det Vernissage 
på vår permanenta utställning ”Historiska bilder av Orangeriträdgården ….”. Kerstin höll ett 
inledande tal och det bjöds på bubbel och snacks. 
 
Arbetsdagen 

 Vi hälsade Sari välkommen till oss. Sari är vår praktikant några veckor framöver. 

 Övre terrassen gödslades med kompost och alpackabajs. Med grepar vändes detta 
ner i sängarna och myllades runt. 

 Förberedde för lökplantering. 

 Rådjursstängslet uppsatt. Rådjuren har ätit upp all vår fina persilja och våra 
tulpaner. 

 Gammalt gräs i slänten upp mot terrasserna räfsades bort. 

 Nästan hela 1800-talsträdgården är gödslad. 

 Gatupratare ställdes ut. 

 Traktorn gicks igenom och batteriet laddades. 

 Åkgräsklipparen kördes ner till Österbybruks trädgårdsmaskiner & allservice för 
genomgång. 

 Förberedde tillverkning av ny arbetsbänk för utomhusbruk. 

 Halkskydd skruvades fast på trappan upp till terrassen.  
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Tisdagen den 25 april 2017 

Snön ligger vit i trädgården denna tisdag också.  

 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Det har mest varit kallt och regnigt. Slänter färdigkrattade. Dillen sådd. Gul lök satt på övre 
Terrassen. Brunnen hästgödsel hitförd, skänkt av en medlem. Stenmjöl lagd på uteplatsen 
inför plattläggning. Sorterat och packeterat fröer. Klippt lavendel och rosor. 
Sommarsquash sådd. Dahlior satta i krukor. Ringblommor sådda. Omskolat Blomman för 
dagen. I ena fyrkanten av 1800-talsträdgården har lök planaterats och dill, morötter blivit 
sådda. 
 

Arbetsdagen 

 Denna arbetsdag inställd på grund av olika anledningar. Volontärerna kämpar på 

som vanligt de övriga dagarna. Tack till alla för uppmuntran efter skadegörelse på 

våra byggnader och traktor lördagen den 22 april vid 17.00-tiden. Till och med de 

som inte kan hjälpa till i trädgården, har skickat gåvor till vårt bank-konto.   

 

Tusen tack! 
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Tisdagen den 2 maj 2017 

Underbart väder för de 12 arbetssugna som kom till dagens insats i trädgården.   
Tina Sundberg, Sari Palmroth, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Hans-Olov 
Bromark, Anita Pettersson, Gun Lyd, Birgitta Ahlund, Martin Sandström, Birgitta Arvestål. 
 
Arbetsdagen 

 Tungt jobb med utkörning av gödsel till odlingssängar, jordärtskockor som skulle 

grävas upp och flyttas. Det plockades nässlor och Spansk körvel för torkning. Och 

arbetet med att förbättra "dansbanan" fortsatte. Utöver allt detta så skolades plantor 

om och en hel del blomsterfrön blev sådda i så-lådor.  

 

TÄNK VILKEN FANTASTISK TUR ATT DET FINNS ARBETSVILLIGA!!  
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Tisdagen den 9 maj 2017 

Fortfarande kallt i trädgården, ömsom hagel, ömsom sol. Vi kämpar oförtrutet på och ser 
framemot sommarens växtlighet. 19 volontärer jobbar på det idag. 
Tina Sundberg, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Ingegerd och Hans-Olov 
Bromark, Anita Pettersson, Gun Lyd, Birgitta Ahlund, Martin Sandström, Birgitta Arvestål, 
Ove och Sonja Bromark, Leif Roos, Kent Asp, Inga, Karl-Johan Jansson, Lars-Olov 
Svensson, Gudrun von Zweigbergk. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 

 Vi har sått två sorter plocksallad, ringblommor, cikoria, vanlig rödbeta, polkabeta, 

atlasblomma, lin. Mer blommor sådd i Drivhuset. Krukat upp perenner till försäljning. 

Delat på Ricinen. Gurkört satt i Örtagården. Mera ”Butternut”-pumpa satt. Vi har fått 

massor av tomatplantor till försäljning från medlem. Dill och morot sådd i 1800-

talsträdgården. Börjat grundmåla skåpet i hallen. Börjat förbereda sommarängen 

vid muren. En kyrk-släde från 1700-talet ropades in på auktion. Nu går vi med 

håven för att få ihop till 5 000 kr som den kostade. Släden är kvar i Österbybruk och 

på Herrgårdsområdet.   

Kontakt med polismyndigheter och försäkringsbolag tar sin tid utöver allt annat.  
 
Arbetsdagen 

 Börjat röja i Drivhuset 

 Börjat skära kanter runt Örtagården och Perennrabatten. 

 40 odlingsbäddar till grönsaker färdigställdes på övre Terrassen. 

 Sommarcypress planterades till försäljning 

 Omskolning av kål- och tomatplantor, rosenskära, isört och paprika. 

 Åkgräsklipparen hämtades från Österbybruks trädgårdsmaskin och allservice.   
Olje- och filterbyte, slipning av knivar  

 Plattläggning av golvet till uteplatsen/våtutrymmet färdigställt. Diskbänken placerad 

på sitt rätta ställe och med avlopp som passade perfekt. 

 Bevattningsanläggningen med pump och slangar från Korsdammen färdigställdes 

att tas i bruk. Allt fungerade direkt. Det var roligt….  ;-) Det  är spännande att se hur 

länge vattnet räcker. Korsdammen blir allt grundare med åren. 
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Tisdagen den 16 maj 2017 

Vilket härligt väder. Varmaste arbetsdagen detta år. Vi kunde använda våra orangeritröjor 
utan vinterjacka. Glada att få jobba idag var Tina Sundberg, Inger Pihl-Lundin, Ulla och 
Ingvar Karlsson, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Birgitta Ahlund, Martin Sandström, Leif 
Roos, Kent Asp, Inga, Karl-Johan Jansson, Lars-Olov Svensson, Gudrun von Zweigbergk, 
Inge Karlsson. Birgitta Arvestål andra dagar. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Röd lök planterat vid svartrot. Leverans av tomatplantor givna av medlem. Mangold, 
rödbeta och persilja sådda på övre Terrassen. Börjat skola om de sådda blommor som 
växt till sig. T ex astrar. Rensat i Örtagården Flyttat pärlhyacinter. Rensat i gångar under 
halmen. Många besökare trots vinterkyla. Busslaster med turister invaderar trädgården. 
Stackars Tina hinner inte med. Beslöt att hon direkt ringer någon i Styrelsen. Det tar 5-10 
min att åka till trädgården och ta hand om besökarna.  
 

Arbetsdagen 

 Sju spontana visningar gjordes under dagen. Två skolklasser, årskurs 2, från 
Österbyskolan, en klass från Uppsala, grupp pensionärer från Tierp och Månkarbo. 
Besökare från Sundsvall, Uppsala, Nacka, USA. Livet leker i trädgården. 

 Harvade inför potatissättning. Traktorn stannade, skräp i bensinen. 

 Flox grävdes upp, kvickrot togs bort, floxen återplanterades 

 Skar kanter runt rabatter 

 Omskolade astrar 

 Trätrall snickrades till uteplatsen 

 Hänglås sattes på vattenpumpens låda. 

 Rensade ogräs 

 Bäddar iordningsställdes på nedre plan. Där skall blommor planteras. 

 Paradrabatterna börjad göras i ordning inför plantering av vackra blommor 
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Tisdagen den 23 maj 2017 

Tina Sundberg, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Ingegerd och Hans-Olov 
Bromark, Birgitta Ahlund, Martin Sandström, Leif Roos, Kent Asp, Inga, Karl-Johan 
Jansson, Lars-Olov Svensson, Anita Pettersson, Gudrun von Zweigbergk. Birgitta Arvestål 
andra dagar. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Börjat sätta upp nya vackra orienteringsskyltar i Örtagården, målade av en 
konststuderande. Flyttat över astrar och blomman för dagen till Växthuset. Många 
besökare under veckan. Vattnat mycket. Krukat upp perenner. Omskolat ännu fler 
perenner. Grönsaker färdigsådda. Påbörjat jordgubbspyramiden på nedre terrassen. 
 
Arbetsdagen 

 Plöjt fåror för potatis och satt Amandine och Rocket. 

 Fortsatt med jordgubbspyramiden. 

 Rensat i Örtagården och Perennrabatten.  

 Ställt iordning tomatplantor till försäljning. 

 Omskolat Zinnia och Cikoria 

 Påbörjat ny grind till muren övre Terrassen. 

 Vi håller på att göra en Solroslabyrint. Spännande…..? 

 1800-talsträdgården förbereddes för kålplantering 
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Tisdagen den 30 maj 2017 

….. Regnet det bara öser ….. ner  hela dagen. Tina Sundberg, Inger Pihl-Lundin, Ulla och 
Ingvar Karlsson, Ingegerd Bromark, Martin Sandström, Leif Roos, Lars-Olov Svensson, 
Anita Pettersson, Birgitta Arvestål, Inge Karlsson, Margareta Engström, Kerstin Nordlinder 
fanns på plats. Kent Asp en annan dag. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Sista fyrkanten i 1800-talsträdgården sådd. Smulgubbspyramid utökad och färdigbyggd. 
Gräsmattorna klippta för första gången.  
Kerstin, ny arbetskraft, hjälper oss i butiken 4 timmar per dag. Härligt! 
 

Arbetsdagen 

 Paradrabatterna färdigställda inför plantering 

 Omskolning av stor mängd blommor  

 Vaxbönor, purpurbönor och gulbönor sådda 

 Grönkål och svartkål omplanterade till försäljning 

 Savapotatis satt 

 Västra åkern gröngödslad 

 1800-talsrabatten rensad från del av ogräs. 

 Nytt rådjursstaket uppsatt 
 
Massor av ogräs kvar i hela trädgården. Kom och hjälp oss!   
Vi hinner inte med! 

 
Nu finns plantor till försäljning såsom: 

 Svartkål 

 Grönkål 

 Tomat 

 Blommor t ex Blomman för dagen 
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Onsdagen den 7 juni 2017 

Regn åter regn, men det är ju bra för växtligheten. Glada ändå var Tina Sundberg, Kerstin 
Nordlinder, Margareta Engström, Gun Lyd, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, 
Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Martin Sandström, Leif Roos, Kent Asp. Birgitta 
Arvestål andra dagar. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Omskolat basilika och stockros. Omskolning av plantor så gott som färdigt. Börjat med 
stöd till pionerna. Butiken öppen under Nationaldagen, många besökare. Verkar som om 
vår marknadsföring börjar visa sig i världen utanför vår köksträdgård. Härligt!  
MEN vi behöver mer volontärer. Vi hinner inte med. Vi skall ta hand om gästerna också. 
Trädgården stannar inte upp för det, den bara växer vidare. 
 
Arbetsdagen 

 Harvat Mellanåkern och del av Västra åkern. Det verkar gå bra att köra traktorn 
med krossad ruta. Kostar 4 000 kr att laga, så det får vara….. 

 Sått gröngödsling på områden, där vi inte hinner med att bruka jorden. 

 1500 plantor skall nu ut i trädgården. 

 Klippt gräsmattan 

 Kompletterat sådd av sallad 
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Måndagen 12 juni 2017 

….. Regnskurar ….. hela dagen.  
Vi fick besök av Lanshövdingen i Uppsala län, riksdagens talman och samtliga länets 
övriga politiker. En grupp på ca 20 deltagare. De fick en snabb spontan guidning. Tänk om 
deras intresse väcktes, så vi får bidrag till att rensa Korsdammen, lika Svandammen i 
Uppsala. Oj, oj, oj. Friskt vågat, hälften vunnet heter det ju. Besöket slutade med att 
gruppen promenerade förbi och hejade på alla volontärer, som kröp omkring i 1800-
talsträdgården. Det var en rolig förmiddag. 
Tina Sundberg, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Ingegerd och Hans-Olov 
Bromark, Martin Sandström, Leif Roos, Anita Pettersson, Margareta Engström, Kerstin 
Nordlinder, Gun Lyd, Karl-Johan Jansson fanns på plats. Kent Asp, Birgitta Ahlund och 
Birgitta Arvestål andra dagar. 
 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Många besökare. Börjat plantera i paradrabatten, satt ut purjolök, skolat om Lejongap, 
planterat ut Zinnia och Brytbönor, rensat ogräs. Marknadsföring i Grisslehamn för 
Herrgårdsområdet och Trädgården.  
 
Arbetsdagen 

 Massor av ogräs rensades bort i 1800-talsträdgården och Övre Terrassen.  

 Fortsatt plantering av sommarblommor. 

 Röjde, mätte och ramade in platsen dit Förråd/Dasset skall flyttas. 

 Vi började leverera till GammelTammen, spenat och persilja. 

 Fortsatte spika på utebordet, som skall stå på ”Dansbanan”. 

 Började trimma kanterna. Fick avsluta på grund av regnet. 
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Tisdagen den 20 juni 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Ingegerd 
och Hans-Olov Bromark, Margareta Engström, Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Lars-
Olov Svensson, Anita Pettersson, Birgitta Arvestål, Gun Lyd, Inga Sjödin, Birgitta Ahlund, 
Karl-Johan Jansson fanns på plats = 17 volontärer.  
Vi måste än en gång poängtera våra fikastunder. De är trevliga, sociala och gör att vi orkar 
jobba vidare med trädgården. Idag bjöd Margareta på bröd från Hembageriet. 
 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Skolat om lejongap, rensat och vattnat. I paradrabatten har planterats gul och vit 
påfågelsblomster, Ricin, Chilensk Guldoxalis, Vit risp planteras framöver och kanske en 
liten grönvit Amarant (svinamarant?). 
 

Arbetsdagen 

 Reglat upp och målat grinden till Muren. Färdigställs en annan tisdag. 

 I Paradrabatten har vi planterat Gullstråle. 

 Skyfflat bort översta lagret av ogräs och rötter i gångarna mellan bäddarna.  

 Gjort gångarna raka, rensat och lagt ny halm i dem. 

 Planterat blomsterhäck efter bågarna på övre Terrassen. Häcken består av vit 

sommarslöja, gul grenkulla och gul drumsticks. Bågarna kommer att fyllas med vit 

blomman för dagen och två sorter av vit luktärt. 

 Kompletterat sådd av bryt- och purpurbönor. 

 Gallrat rödbetor 

 Trimmat kanter 

 Krukat Broksalvia till försäljning. 

 Trimmat kanter 
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Tisdagen den 27 juni 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Inger Pihl-Lundin, Hans-Olov Bromark, Margareta 
Engström, Leif Roos, Lars-Olov Svensson, Anita Pettersson, Birgitta Arvestål, Inga Sjödin, 
Birgitta Ahlund, Karl-Johan Jansson. Vid pausen, runt klockan 11, kunde man räkna till tolv 
smått fikasugna trädgårdskämpar 

 

Arbetsdagen 

Idag lyste både solen och (som alltid) flitens lampa över Orangeriträdgården. Arbetet med 
rensning och halmtäckning av gångarna på övre Terrassen fortsatte. Ett jättejobb gjordes 
med att rensa runt bondbönor och jordärtskockor, dels för hand och dels med lie. Det nya 
arbetsbordet utomhus oljades in. Korsdammen inspekterades och det diskuterades vad 
som kan göras för att förbättra tillgången på vatten. Vit risp planterades i Paradrabatten. 
Vi hade sådan tur att till och med traktorn var samarbetsvillig idag. Det innebar att 
potatisen blev kupad, minsann. Så nu ser det riktigt prydligt ut i en stor del av trädgården.  
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Tidigare under veckan har detta hänt 
En bejublad ”Vandring bland växter i äldre folktro” av Sara. 32 intresserade följde med på 
visningen. Kerstin höll ett vackert och gripande invigningstal om Österbybruk och ”Min 
berättelse” i Sadelmakarlängan. Det var inför invigningen av Kulturveckan. 
Vattenspridaren är igång. Halm i gångarna. Josefin nytt tillskott i trädgården, 4 veckor på 
heltid. Härligt! 
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Tisdagen den 4 juli 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Josefin, Neo Bromark, Inger Pihl-Lundin, Ulla och 
Ingvar Karlsson, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Leif Roos, Lars-Olov Svensson, 
Birgitta Arvestål, Gun Lyd, Inga Sjödin, Birgitta Ahlund, Karl-Johan Jansson.  
Kent en annan dag i veckan. 
 

Arbetsdagen 

 Arbetsbordet för utomhusbruk färdigställdes. Står på Dansbanan. 

 Kyrksläden drogs till Vagnsmuséet. 

 Rensade, rensade, rensade, rensade ogräs, nedre Terrassen och ena 

Paradrabatten. Snart är segern över ogräs avklarad.  Yippiii! 

  

        
 
Tisdagen den 11 juli 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Josefin Björsbo, Kerstin Nordlinder, Inger Pihl-Lundin, 
Ulf Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Helena Karlén, 
Leif Roos, Lars-Olov Svensson, Anita Pettersson, Gun Lyd, Inga Sjödin, Birgitta Ahlund, 
Kerstin Lindgren och Lazkin Youssef. Birgitta Arvestål och Kent Asp andra dagar. 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Finputsning i Örtagården inför Örtagårdsvandringen på söndagen. 25 personer lyssnade 
på Saras kunskaper om Örters historia och användningsområden. Det var ett frågvist och 
glatt gäng från Norrtälje. Annars rensning och gallring i övriga trädgården. Leverans till 
GammelTammen, bl a svartrötter. Började slå ner gräs i slänten mot övre Terrasen. 
 
Arbetsdagen 

 Rensade i 1800-talsträdgården bland grönsaker och bland perennerna runt om. 

 Rensade i potatisland nr två. Blasten syntes inte för allt högt ogräs. 

 Rensade den bortre Paradrabatten och längs bågarna på övre Terrassen. 

 Tog bort all Oxalis i Brudslöjerabatten 

 Gallrade de grönsaker som är kvar att gallra. 

 Tagit bort kruspersilja, gödslat med hönsgödsel och sått dill. 

 En spontan visning för besökare från Östhammar, Alunda och Norge genomfördes. 
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Tisdagen den 18 juli 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Josefin Björsbo, Kerstin Nordlinder, Inger Pihl-Lundin, 
Ulla och Ingvar Karlsson, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Leif Roos, Lars-Olov 
Svensson, Gun Lyd, Birgitta Ahlund, Kerstin Lindgren, Siv Hjort, Christer Johansson, 
Olivia och Viktor Selin, Margareta Engström och Kent Asp. 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Vattnat, städat Drivhuset, Örtagårdsvandring av Sara, planterat två sorter timjan, kanter 
och slänter slagits med trimmer, Vernissage i Orangeriet av Lina Larsson, krukat upp  
Stormhatt. Funderingar hela tiden på hur vi skall förbättra bevattningen i trädgården. 
Korsdammen växer igen både i och runt kanterna. 
 
Arbetsdagen 

 Rensat potatislandet …….. igen. 

 Plockat dill 

 Bundit upp bondbönor på bambustörar 

 Satt upp ännu ett rådjursstängsel 

 Klippt gräsmattorna 

 Rensat i perenner 

 Påbörjat kantskärning längs bågarna 

 Snickrat hyllor i Orangeriet 
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Tisdagen den 25 juli 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Inger Pihl-Lundin, Ulf Lundin, Ingegerd och Hans-Olov 
Bromark, Lars-Olov Svensson, Birgitta Ahlund, Margareta Engström, Karl-Johan Jansson, 
Helena Karlén och Anita Pettersson. Många besökare gladde oss med sina positiva 
utlåtanden över trädgården. Som tack får de spontana visningar av hela härligheten.  
Tänk om vi hade personal, som bara tog hand om besökare. De skulle ha heltidsjobb med 
detta. Bara känslan av att ha tid att gå runt och visa trädgården och berätta allt intressant 
runtomkring den. Det skulle vara höjden av lycka!!!!!! 

 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Örtagårdsvandring, flyttat solrosor, invasion av broms, allmän finputs. Vi har börjat 
försäljning av grönsaker och blommor. Medlem har skänkt många krukodlade buskar, 
5-7 år gamla, större storlekar. De är till försäljning. Kostar 100 kr och 200 kr. 
 
Arbetsdagen 

 Börjat byta ut bräder runt 1800-talsträdgården 

 Kantskärning 

 Friserat citronmelissen och den stora perennrabatten. 

 Purjolöken kupades 

 Finputs i alla bäddar 

 Besiktning av rådjursstängslet. Hittade ställen där rådjuren tar sig igenom. Lagades. 

 Målning av Förråd/Dass påbörjades 
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Tisdagen den 1 augusti 2017 

Martin Sandström, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Hans-Olov Bromark, 
Helena Karlén, Gun Lyd, Birgitta Ahlund, Karl-Johan Jansson, Kent Asp kom och fikade. 
 
Arbetsdagen 

 Rensat ogräs. 

 Krukat kärleksört 

 Stöttat stockrosor 

 Fortsatt målat dasset 

 Byte av bräder runt 1800-talsträdgården 

 Tagit upp potatis 
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Tisdagen den 8 augusti 2017 

Martin Sandström, Ulla och Ingvar Karlsson, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Helena 
Karlén, Birgitta Ahlund, Karl-Johan Jansson, Kent Asp, Leif Roos, Anita Pettersson, Lars-
Olov Svensson och Margareta Engström.  
Många besökare. Det är fantastiskt roligt och härligt att ta emot alla besökare och försöka 

ta hand om dem. De kan inte förstå hur trädgården kan vara så fin och att föreningen 

hinner med allt detta. Då skall ni veta att det är tack vare Tina Sundberg, Martin 

Sandström och Kerstin Nordlinder som gör att det är så fint. Vi andra gör hjälpinsatser på 

tisdagar och ibland andra dagar vid behov. Vi har också haft hjälp i fyra veckor av en 

gymnasieelev under sitt sommarlov. Fram för Tina, Martin och Kerstin! 

 

Arbetsdagen 

 Rensat ogräs på övre och nedre Terrassen, som vanligt. 

 Slagit potatisblasten med lie. 

 Plockat mycket och FIN potatis, Amandine och Rocket. 

 Klippte gräsmattorna. 

 Många spontana visningar av trädgården. 

 Skördat vit-, gul- och rödlök. Hängt upp till tork. 

 Slänten trimmad ner till ”grunden” så Lupinerna åkte all världens väg ;-) 

 Körvel, Libbsticka, Rudbecka och Iris klipptes ner och ansades. 

 Rosenbuske finjusterades. 
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Tisdagen den 15 augusti 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Kerstin Nordlinder, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar 
Karlsson, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Leif Roos, Lars-Olov Svensson, Birgitta 
Ahlund, Kerstin Lindgren, Margareta Engström, Inga Sjödin, Karl-Johan Jansson och Kent 
Asp. Helena Karlén andra dagar. Ove och Sonja Bromark hälsade på vid fikastunden. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Vi arbetade en extra dag för att skörda grönsaker inför Ullmarknaden på Stallbacken  
 

Arbetsdagen 

 Plockade upp all Rocket-potatis till försäljning. 

 Snyggade till grönsaksbäddarna efter skörd. 

 Flätade ihop skyddsväv (ca 50) och lade in i förråd 
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Tisdagen den 22 augusti 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Ingegerd 
och Hans-Olov Bromark, Lars-Olov Svensson, Birgitta Ahlund, Margareta Engström, Karl-
Johan Jansson, Gun Lyd, Helena Karlén och Kent Asp. Anna Rask och Ylva Liljefors 
hälsade på vid fikastunden. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Packeterat och vägt grönsaker för att ställa ut till försäljning. 
 

Arbetsdagen 

 Rensat och snyggat till på övre Terrassen. 

 Ett område på övre Terrassen förbereddes inför grässådd. 

 Markberedning framför Muren 

 Rosenspireabuskarna uppgrävda och bortskänkta 

 Honungsört på Mellanåkern krattades ihop 

 Storrensning av perennrabatt på nedre Terrassen  

 Smederna borrat och färdigställt långa, fina gångjärn till Murens grind. Klart för 

uppsättning av grindstomme. 
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Tisdagen den 29 augusti 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Ulla och Ingvar Karlsson, Hans-Olov Bromark, Lars-
Olov Svensson, Birgitta Ahlund, Margareta Engström, Karl-Johan Jansson, Helena Karlén, 
Leif Roos, Anita Pettersson, Inga Sjödin, Birgitta Arvestål och Kent Asp. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Som vanligt leveranser till GammelTammen. Planterat om pelargoner. Skördat. 
Levererat blommor till Boka Uppland. Två stora buketter 100 kr styck och tre små 50 kr 
styck. Tinas föräldrar kom och arbetade en dag. 
 
Arbetsdagen 

 Rensat och snyggat till bäddar på övre Terrassen. 

 Perenner krukade. 

 Dillkronor plockade 

 Nästan all potatis skördade (Sava kvar). 

 Skördats meloner. 

 

 

Tisdagen den 5 september 2017 

Tina Sundberg, Gun Lyd, Martin Sandström, Ulla och Ingvar Karlsson, Hans-Olov 
Bromark, Birgitta Ahlund, Leif Roos, Birgitta Arvestål och Kent Asp. 
 

Arbetsdagen 

 Grind påbörjad. 

 Rensat runt rundlarna utanför entrén. 

 Flyttat små stockrosplantor. 

 Dillrutan städad. 

 Ringblommor kastade. 

 Solrosor stöttade 

 Bondbönor toppade. 

 

 

Tisdagen den 12 september 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Inger Pihl-Lundin, Ulla och Ingvar Karlsson, Ingegerd 

och Hans-Olov Bromark, Lars-Olov Svensson, Birgitta Arvestål, Margareta Engström, Karl-

Johan Jansson och Gun Lyd. 

 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Skördat och packeterat i påsar för uteförsäljning. Planerat trädgårdsarbetet. Sålt många 

blombuketter. 

 

Arbetsdagen 

 Rensat halmgångarna på övre terrassen 

 Krattat och sått gräsfrö. 
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 Samlat fröer 

 Tuktat Gamandern i örtagården 

 Slagit Gullris i ena slänten 

 Plockat Mangold 

 

 
Tisdagen den 19 september 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Inger Pihl-Lundin, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, 
Leif Roos, Gun Lyd, Birgitta Ahlund, Birgitta Arvestål, Helena Karlén och Kent Asp. 
Nu nalkas hösten och vi arbetar med att göra fint inför våren. Vi har fortfarande mycket att 
sälja. Det har gått några veckor sedan vi hördes av, men vi arbetar oförtrutet i trädgården 
 

Tidigare har detta hänt 
Grinden färdig i Muren på övre Terrassen. Vi har skördat mycket. Många bäddar tomma. 
Nytt fint rådjursstängsel har satts upp. 
Vi börjar så smått förbereda vårens ankomst.  ;-) 
  
Arbetsdagen 

 Rensat alla gångarna övre Terrassen. Påbörjat rensning nedre Terrassen. 

 Plockat upp Svavapotatis. Nu är all potatis uppe. 

 Tömt Drivhuset, inför nytt plasttak, efter skadegörelse tidigare i år. 

 Plockat lin och gjort korgar och buketter 

 Slängt ringblommor som vuxit färdigt. 

 Trimmat gräskanter. 
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Tisdagen den 26 september 2017 

Tina Sundberg, Martin Sandström, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Leif Roos, Ulla och 
Ingvar Karlsson, Gun Lyd, Birgitta Arvestål, Gudrun von Zweigbergk, Margareta Engström 
och Kent Asp. 
 

Tidigare har detta hänt 
Vi hade bord utanför ICA och COOP, där vi sålde grönsaker och blommor. Vi har haft 
skördefest på Hembygdsgården för våra volontärer. Vi visade bilder från årets säsong. All 
potatis är upptagen. Gröngödslingen hackad. 
 
Arbetsdagen 

 Tagit upp dillkronor. De hamnade i komposten. 

 Skördat alla bondbönor och sålt. 

 Bevattningsanläggningen upptagen och förvarad inför vintern. 

 Sängarna på övre Terrassen uppmätta efter alla konstens regler. 

 Drivhuset tömt på gamla bord och annat bråte. Nya hyllor skall sättas upp inför 

nästa säsong. 

 Höstplöjning i Mellanåkern. Västra- och Östra åkern kvar. 

 Krukat upp Praktbetonika och Bolltistel till försäljning. 

 Planterat Krokus inför vårens ankomst. 

 Rensat nedre Terrassens gångar och sängar.  
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Tisdagen den 3 oktober 2017 

Känns som att hela denna månad arbetar vi med att invänta vårens ankomst. Det är ju 
trevligt. Tina Sundberg, Martin Sandström, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Leif Roos, 
Ulla och Ingvar Karlsson, Gun Lyd, Margareta Engström, Inger Pihl-Lundin, Ulf Lundin, 
Anita Pettersson, Birgitta Ahlund, Helena Karlén, Lars-Olov Svensson (kom och inspekterade 

och fotade), Boris Eriksson och Kent Asp. Margareta bjöd på härliga kanelbullar från 
Hembageriet. 
 
Arbetsdagen 

 Iordningställde bäddar på övre Terrassen efter måttsättning. 

 Matjord, skänkt av medlem, krattades ut på olika platser på övre Terrassen. Gräs 

skall sås där till våren. 

 Drivhusets plasttak revs inför uppsättning av nytt. 

 Kardvädd, Bondböna, Atlasblomma, Pumpa- och Squashplantor slängdes i 

komposten. 

 Rensade vissna blommor och ogräs i och runt Entrérundlarna. 
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Tisdagen den 10 oktober 2017 

Regn och rusk hela dagen. Femton volontärer slet ibland vissna blommor och lerig jord. 
Inga ledsna miner för det. Tina Sundberg, Martin Sandström, Ingegerd och Hans-Olov 
Bromark, Leif Roos, Ulla och Ingvar Karlsson, Gun Lyd, Inger Pihl-Lundin, Ulf Lundin, 
Anita Pettersson, Helena Karlén, Lars-Olov Svensson, Birgitta Arvestål och Karl-Johan 
Jansson fanns på plats. 
 
Tidigare har detta hänt 
Gun Lyd ordnade en kurs för volontärer i Orangeriet. Vi fick lära oss göra rosenbuketter av 
lönnblad i höstens alla färger. Se bilder nedan.  
 
Arbetsdagen 

 Trimmat gräskanter 

 Tagit upp jordärtskockor till försäljning under julmarknaden 

 Fortsatt uppmätning av bäddar övre Terrassen 

 Plockat Solrosor och Risp till försäljning 

 Packeterat potatis 

 Kört sopor 

 Rensat örtagården 

 Rensat Paradrabatterna på vissna planteringar 

 

Inför Jul på Österbybruk  

Det blev en extra arbetsdag denna vecka inför den stora julmässan på Österbybruks 

Herrgård 13-15 oktober. Vi vill vara en del av detta evenemang och locka besökare till den 

levande delen av Herrgårdsområdet.  

Tio volontärer sprang in och ut mellan Orangeri och Förråd, pyntade ute och inne, 

prismärkte, klistrade etiketter på safter och marmelader, affischerade runt om i området, 

ordnade marschaller, sågade ved till eldkorgar. Allt för att det skall vara stämningsfullt, när 

besökare kommer och tittar in till oss. 

 

Kom och gör ett besök i vår underbara miljö där kultur, friskvård, växter och alla härliga 

volontärer sprider glädje.      
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Tisdagen den 17 oktober 2017 

Tina Sundberg, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Leif Roos, Ulla och Ingvar Karlsson, 
Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Lars-Olov Svensson, Birgitta Arvestål, Gudrun von 
Zweigbergk, Bigitta Ahlund, Kent Asp och Karl-Johan Jansson fanns på plats. Henrik 
Dannberg och Lars Karlsson från Boris & Son Bygg AB, som hjälpte oss med plasttaket på 
Drivhuset.  
 

Arbetsdagen 

 Alla växter vid bågarna övre Terrassen togs upp och slängdes. 

 Planterat Klematis längs delar av bågarna övre Terrassen. 

1) Clematis flammula (härstammar från 1590-talet) 
2) Clematis Duchess of Edinburgh (framtagen av G Jackman 1874) 
3) Clematis Huldine (1914) 
4) Clematis Forever Friends (bra namn!) 
 

 Iordningställde resten av bäddarna på övre Terrassen efter måttsättning. 

 Plast byttes ut på Drivhusets tak. 

 I förrådet nedre Terrassen snickrades lagerhyllor, där långa bräder/plank skall 

förvaras. 

 Alla utemöbler ställdes under tak i Lidret vid Stallbacken 

 

Plast på Drivhustaket 
Idag kom plasten på Drivhustaket på plats. Boris & Son Bygg AB bjöd på arbetskraft och 
skylift. Ett stort tack till er från oss. Våra egna volontärer fanns med på ett hörn. 
Naturligtvis hann vi med en fika också. Några mindre kompletteringar görs under 
morgondagen. Inför nästa säsong kommer det att byggas hyllor och bänkar inomhus i hela 
Drivhusets längd. 
 

Ola Gustafssons Åkeri AB har denna säsong hjälpt oss på många sätt, bl a med att flytta 

Dasset och kört fram skopor med sponsrad matjord avsedd till gräsmattor. 
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Tisdagen den 24 oktober 2017 

Äntligen härligt väder den dagen vi arbetade. Det var kallt, men solen värmde lite grann, 
fastän den står lågt just nu. Tina Sundberg, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Leif Roos, 
Ulla och Ingvar Karlsson, Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Lars-Olov Svensson, Birgitta 
Arvestål, Birgitta Ahlund, Kent Asp och Karl-Johan Jansson fanns på plats. 
 

Arbetsdagen 

 I förrådet nedre Terrassen snickrades lagerhyllor färdiga. 

 Alla åkrar är nu färdigplöjda. 

 De krukodlade buskarna har grävts ner för att tas upp till försäljning nästa säsong. 

 Paradrabatterna färdigrensade. 

 Jordärtskockorna avblastade. 

 Grävt upp linet och slängt på komposten. 

 Ettårig tagetes borttaget från rundlarna framför entrén. 

 Förbereder ny inredning i Drivhuset. 

 Fortsatter iordningställandet av bäddarna på övre Terrassen efter måttsättning. 
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Tisdagen den 31 oktober 2017 

Sista arbetsdagen för i år. Det snöade lite på morgonen och marken bestod av ett lager 
fruset täcke. Smörgåstårtor från Hembageriet blev dagens avslutningsfika. 
Tina Sundberg, Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Ulla och Ingvar Karlsson, Inger Pihl-
Lundin, Anita Pettersson, Lars-Olov Svensson, Ingegerd Bromark, Birgitta Ahlund, Kent 
Asp, Karl-Johan Jansson, Gun Lyd, Margareta Engström och Inga Sjödin fanns på plats. 
Birgitta Arvestål, Hans-Olov Bromark, Helena Karlén andra dagar.  
 
Tidigare denna vecka 

Hurra nu är Korsdammen rensad och välfylld med vatten efter allt regn. 

 

Arbetsdagen 

 Hyllor färdigställdes i alla nya skåp, Orangeriet. 

 Sittdynor sydda till den vita gjutjärnsmöbeln. 

 Kylskåpen och köksskåpet städades. 

 Traktorn kördes in i nedre förrådet. 

 Perenna plantor vid utekassan bortskänktes eller kastades. 

 Sista jordärtskockorna avblastade. 

 Halm lades över vitlöken, som planterades tidigare i höst. 

 Paradrabatterna uppmättes och iordningställdes. 

 Allmän städning inför vinteruppehållet. 

 

Under denna säsong 1 april - 31 oktober har vi haft glädje av ca 30 privata personer och 
företag, som på olika sätt sponsrat med material, personal och utlånade maskiner.  
 
Dessutom har ca 25 volontärer arbetat i trädgården till och från under 29 arbetsdagar.  
 
Drygt 200 medlemmar har betalat in 100 kr i medlemsavgift. Inte att förglömma de 
personer och företag som sponsrat med 500 kr eller mer till vår verksamhet. 
 

Tack alla ni som på olika sätt bidragit till att 
Orangeriträdgården i Österbybruk lever vidare. 
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Lions julmarknad 18-19 november 2017 

Vår säsong slutade 31 oktober. I sista stund beslöt vi ändå att vara med på julmarknaden. 
Det ångrar vi inte idag. Vi lät allt julpynt från Slottsmässan och vår permanenta utställning: 
”Historisk bild av Orangeriträdgården” vara kvar tre veckor till. Under helgen arbetade 13 
volontärer en av dagarna eller båda. 

 

 Dagen innan marknaden var förberedelserna igång. Vi plockade fram mer julpynt, 
gjorde iordning lotterier, tog emot skänkta plantor, hemmagjorda tvålar, fröpåsar 
och rosor gjorda av lönnblad. 

 Eftersom vår säsong slutade innan marknaden, tyckte vi inte att vi hade något att 
sälja. I Butiken la vi då tyngdpunkten på att informera om trädgårdens historia och 
berättade om vår utställning och hur den kom till. 

 Vi punktmarkerade försäljning av lotter och sålde 332 lotter. 
 Vi hade ”inkastare” utanför entrén, som i korta drag berättade vad som döljer sig 

innanför valvet. Fanns ingen återvändo för besökaren. ;-) Vi kände oss som 
trafikpoliser, som vinkade in dem, som varpå väg förbi.  

 Eldkorg och marschaller utanför entrén gjorde sitt till att locka besökare. 

 Vi hade visningar av trädgården båda dagarna 

 Lördagens väder bestod mest av regn. Julstämningen kom på söndagen. 
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Nu har vår underbara trädgård fått lugn och ro  

efter allt ståhej i sommar. 
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November 2017 

 
Titta här, en överraskning och fin marknadsföring! 
 
Dannemorabygdens Förenings- & Hembygdsarkiv har till vår glädje lagt in trädgårdens 
Orangeri på omslaget till almanackan för 2018. 
 
 
 
 
Orangeriet FÖRR och NU. 
 

        
 
Almanackan finns att köpa i Österbybruk hos Shell, Bolist, Arkivet, frisören på torget 
Stack&Strå, Hembageriet och Wicki´s Bama. 
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Tisdagen den 5 december 2017 

Än är det inte slut på överraskningar. Vi har fått en tidig julklapp. 
Efter skadegörelse tidigare i år beslöt styrelsen söka ett stipendium ur Carl G Beck-Friis 
Stiftelse för Naturvård och Hembygdskultur. Vi sökte pengar att renovera Drivhuset med 
nytt tak, automatiska vädringsluckor och ny inredning.  
 
Vi mottog diplom och 20 000 kr ur Simone Beck-Friis hand.  
 
Prisceremoni och stipendieutdelning hölls på Hargs Bruk. ...  
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål bland annat att ”främja de som arbetar med att 
bevara och dokumentera bygdens bruksföremål samt göra dessa tillgängliga för en 
bredare allmänhet”. 
 

                       
 
 
 
 

 


