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Under vinter/våren har detta hänt 
Solveig, Leif och Birgitta har planerat trädgårdens utseende vad gäller grönsaker, 

placering av blommor och dess färger. Beställda fröer har levererats. Sponsortavlan har 

fyllts på med nya sponsorer. Planteringsjord har beställts från Films SK. Vi har fått ihop en 

evenemangskalender som innehåller utställningar i Växthuset och olika vandringar i 

trädgården bland blommor och blad. Föreningen har kört hårt med marknadsföring genom 

möten och annonseringar.  Vi fortsätter samarbetet med Arbetsförmedlingen i Gimo. 

Vi har haft ett trevligt årsmöte i Kyrkans hus med fika, bildvisning och information om vad 

som händer i föreningen.  

 

Januari 2018 

   
 

 Torsdagen den 5 april 2018 

 Men va´ tusan... Var är våren - och ändå kämpar "gumman tö" så gott hon kan! 

 Jennifer Botos kom på besök. Hon läser agronomprogrammet med inriktning 

Landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jennifer vill samla in 

marknadsföringsunderlag om vårt utställningsarbete ”Historiska bilder….). 

Intervjuer, bilder och film som kommer att visas på Uplandsbygds hemsida och i 

sociala medier. Vi var till Herrgården och tittade på utställningsbilderna, som är 

förvarade där. Träffen avslutades med en fika på Hembageriet. 
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Tisdagen den 24 april 2018 

Gumman Tö gjorde ett bra jobb, så NU ÄR VI IGÅNG. I ett huj smälte snön och vi kan 
äntligen börja vårt arbete i trädgården. Volontärer som gjorde entré var Leif Roos, Hans-
Olov Bromark, Lars-Olov Svensson, Birgitta Arvestål, Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, 
Birgitta Ahlund, Karl-Johan Jansson, Ingvar och Ulla Karlsson på besök. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Styrelsen för Stiftelsen Österbybruks herrgård var på besök och vi visade runt och 
berättade lite om framtiden. Vi har provsått tomat och chili i Drivhuset 
 
Arbetsdagen 

 Ett synnerligen viktigt arbete är detta med att få fram vatten till trädgården 

 Det har städats utomhus, inne i Orangeriet och Drivhuset.  

 Sopor körts till återvinningen 

 Börjat så i Drivhuset 

 Klippt ner perenner 

 Kört traktorn ut ur förrådet 

 Monterade vattenpumpen 
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Onsdagen den 2 maj 2018 

Arbetsdagen 

Idag kröktes samtliga ryggar då det skulle jordförbättras (fördela alpackabajs med andra 

ord) för att sedan sätta lök. Finputsning av perennrabatt och örtagård fortsatte - så nu ser 

det riktigt prydligt ut. Men en del nedklippning återstår tills en annan gång. 

   
 

 

Tisdagen den 8 maj 2018 

Gun Lyd, Leif Roos, Ingegerd och Hans-Olov Bromark, Lars-Olov Svensson, Birgitta 
Arvestål, Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Ingvar och Ulla Karlsson, Christina Lund. 
Idag kom årskurs 2 på besök till oss med två grupper. Birgitta och Gun gick runt i 
trädgården med dem. 
 
Arbetsdagen 

 Sått dill, sallad, rödbetor och trädgårdsportlak. 

 I Drivhuset omskolades basilika och planterades tomat och chili 
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Tisdagen den 15 maj 2018 
Idag var Leif Roos, Inger Pihl Lundin, Birgitta Ahlund, Ingvar och Ulla Karlsson, Christina 
Lund, Kent Asp, Karl-Johan Jansson. Dagen var svettig i 28° värme. 
Lars-Olof Svensson besökte oss vid fikat. Birgitta Arvestål, Solveig Morell, Kerstin 
Lindgren, Anita Pettersson, Gun Lyd, Ingegerd och Hans-Olov Bromark arbetade andra 
dagar. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Eftersom vi inte har personal dagligen i trädgården och bevattningen behöver övervakning, 
delas detta upp mellan styrelsemedlemmarna.  
 
Lantbruksmuséet har skänkt 30 balar halm som vi hämtat och ”pressat” in i Drivhuset. 
 
Vi har gått runt i trädgården med Mats Flood och konstnären Lina Larsson. Vi försöker få 
underlag till en orienteringskarta över trädgården i storlek större, som skall kopieras på 
bockad plåt och visas innanför entrén. Nu måste vi söka bidrag på 20 000 kr för att detta 
skall gå ihop. 
 
Lördagen den 12 maj kom guiden Marianne Sparrman med en grupp researrangörer från 
Europa (Tyskland, Österrike, Holland och Schweiz), Visit Roslagen och Gimo bussresor. 
De åkte runt i Roslagen för att förbereda ett turistpaket. Efter besöket på 
Herrgårdsområdet reste de vidare mot Umeå och en turistmässa. 
 
Arbetsdagen 

 Harvat och fårat  

 Vi har satt 50 kg potatis (25kg Minerva 25 kg Amandine)  

 Rensat i 1800-talsträdgården. 

 Gödslat alla sängar på övre terrassen med alpackabajs.  

 Sått salladslök, silverlök, mangold, rödbetor och morötter. 

 Klippt bort blomsterställningar på rabarbern.  

 Rensat bland humlen och bundit upp dem. 

 Barbro levererat maskrosmarmelad. 

 Klippt gräset för första gången 

 Vattnat.  
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Tisdagen den 22 maj 2018 

Idag var Leif Roos, Inger Pihl Lundin, Birgitta Ahlund, Ingvar och Ulla Karlsson, Kent Asp, 
Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Anneli Kekkonen, Anita Pettersson, Gun Lyd, Kent Asp. 
Solveig Morell, Birgitta Arvestål, Kerstin Lindgren arbetade andra dagar. Barbro 
Andersson Öhrn och Kerstin Frisk arbetade i butiken under helgen. 
En grupp på 50 personer kom på besök från Pharmacia, Uppsala. Även några fransmän 
tittade runt i trädgården. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Lärarnas arbetsgrupp från Österbyskolan har varit på visning i trädgården. Vi planerar ett 
samarbete med årskurs 8, 9 och lärarna på skolan. 
Vi inbjöds till Tillväxtgalan den 17 maj i Östhammar, eftersom vi blivit nominerade till 
Kulturpriset. Gala med 300 gäster och nio kategorier med tre nominerade i varje. Vi vann i 
vår kategori och fick diplom, vacker blombukett och 20 000 kr till vår trädgård. 
 

    
 
Arbetsdagen 

 Vattna, vattna, vattna 

 Fortsätta så, bl a sallad och bondbönor 

 Sprida och mylla ner alpackabajs, som Klas Engström hämtat åt oss 

 Ta bort ogräs i gångarna (grävt djupt, så rotlökarna tas upp) 

 Klippt lavendel (torra delar) 

 Ta bort ogräs, som redan börjar komma 

 Krukat iris, sommarslöja till försäljning 

 Kört trimmer 

 Skolat om plantor i Drivhuset. 

 Sått läkeringblomma i rundlarna utanför Entrén 

 Alla åkrar är nu harvade 
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Tisdagen den 29 maj 2018 

Idag var Leif Roos, Inger Pihl Lundin, Birgitta Ahlund, Ulla Karlsson, Hans-Olov och 
Ingegerd Bromark, Anita Pettersson, Kent Asp och Birgitta Arvestål. Gun Lyd, Kerstin 
Lindgren arbetade andra dagar. 
Personal från länsstyrelsen i Västmanlands län kom på besök tillsammans med Monica 
Kinsella och Elisabet Backman-Bromée. Vi visade runt och passade på att berätta vad vi 
önskar söka bidrag till (restaurera ett vinkast, rasriskförrådet, väggen på var sida om 
växthuset och förlänga muren) 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Ola Gustavsson grävt en väg efter muren där vi kan köra med gräsklippare och andra 
större maskiner. Stigen uppför slänten från nedre till övre terrassen skall tas bort 
 

Arbetsdagen 

 Krukat upp åbrodd och grävt upp kryddor till försäljning 

 Prismärkt skänkta pelargoner 

 Vattnade så klart och rensat 

 Skolade om tagetes och kål 

 Sått vaxbönor, skärbönor, gurkört och lin. 

 Iordningställt en squashlimpa (varvat grov kompost på jord med alpackabajs och fin 
kompost).  Jord i översta lagret. Satt squash och täckt med fiberduk. 

 Bundit upp tomater 

 Satt bondbönor i kluster (i fyrkant så de stödjer varandra). 

 Planterat rosmarin 

 Formklippt buxbom 
 

   
 
Onsdagen den 30 maj 2018 

Denna dag fick trädgården besök av inga mindre än två vita damer och en kuslig svart 
dam. Det var Daglig verksamhet i Östhammars kommun, som förlagt sin vårfest till 
Orangeriträdgården. Vi berättade lite om trädgården och Orangeriet, varpå de tog en 
promenad runt Korsdammen i Herrgårdsparken. Under Vagnslidret avslutades det hela 
med fika. 
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Tisdagen den 5 juni 2018 

Kallt som attan var det idag. Ena tisdagen 28° idag kanske 14°. Vi som frös var Leif Roos, 
Ulla Karlsson, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Anita Pettersson, Christina Lund och 
Birgitta Arvestål. Kent Asp, Lars-Olov Svensson och Ingvar Karlsson kom och fikade. Inger 
Pihl Lundin, Gun Lyd, Solveig Morell och Kerstin Lindgren arbetade andra dagar. 
Styrelsen fortsätter vattna varje dag efter ett schema. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Vi har inlett ett samarbete med årskurs 8 i Österbyskolan genom Bildundervisning, 
Hemkunskap och Helena Zetterberg. De kom på besök och vi visade runt i trädgården och 
i Orangeriet. I augusti planeras ett nytt besök av dem. 
Vi har ett samarbete med Svenska kyrkan. En grupp har ”Samtal under Eken” på fredagar. 
I Butiken har Anita Pettersson, Annika och Mats Flood, Siw och Christer Johansson 
arbetat under några helger 
 

Arbetsdagen 

 Omskolat Portlac och astrar till försäljning. 

 Planterat Queen of Market, Aster Princess, Zinnia Elegan, gurka, bönor, kål och 
persilja 

 Rensat 

 Funderat/diskuterat vad vi skall göra med vattenförsörjningen i framtiden. Inget 
vatten, ingen trädgård. 

 Vi har massor av plantor till försäljning. 
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Tisdagen 12 juni 2018 

Våra odlingar fram till detta datum är: 
 
Övre Terrass:  
 
Bäddarna: Vitlök (planterades i okt 2017) 
 Röd lök, gul lök, salladslök, silverlök. 
 Vaxböna, skärböna. 
 Mangold, sallat ´Merveille´ och ´Relay´, bladamarant ´Calaloo Red´. 
 Beta ´Forono´ , ´Burpeec G´ och ´Chioggia´. 
 Morot ´Ámsterdam´ och ´Nantes´. 
 Rädisa, Dill, Rucola och Spenat. 
 Gul och grön trädgårdsportlac. 
 
Bågarna: Clematis ´Jackmanic Alba´ och ´Mevrouw Le Coultre´. 
 
Paradrabatt: Purpur Clarkia `Burgundy Wine´. 
 
Drivhus:  Tomatplantor, chili, basilika, gurka. 
         
 
Nedre Terrass:  
 
Bäddarna: Squash ´Tapir´ och ´Baby R´´. 
 Bondbönor. 
 Aster ´Pon Pon´, ´Princess´ och ´Chinensis,  
 Sommaraster ´Queen of Market´. 
 Ringblomma. 
 Clarkia. 
 Zinnia ´Purple Prince´ och ´Elegan´. 
 Vit tobaksblomma. 
 Rabarber. 
 
1800-tals- Mangold `Feurio´ och Perpetanal Sp´. 
Trädgård: Rödbeta ´Detroit Dark Red´och ´Burpees Golden´. 
 Palmkål ´Nero´, Spetskål och Kålrabbi. 
 Bondböna ´Crimson F´ och  ´Hang Down´. 
 Majrova, Purjolök och Rosenböna 
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Tisdagen den 12 juni 2018 

Arbetsvilliga var Leif Roos, Ulla Karlsson, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Anita 
Pettersson, Christina Lund, Inger Pihl Lundin, Gun Lyd, Kent Asp och Karl-Johan Jansson 
Lars-Olov Svensson kom och fikade. Solveig Morell och Birgitta Arvestål arbetade andra 
dagar.  
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Styrelsen vattnar varje dag efter ett schema. Svenska kyrkan fortsätter sina samtal under 

eken på fredagar kl 10:00. 

 

Arbetsdagen 

 Harvat kvickrot med kupningsaggregat och harv. 

 Morötter såddes i 1800-talsträdgården. 

 Kompletterande sådd av sallad, rödbetor, rädisor och olika sorter bönor. 

 Bundit upp tomater och gurka i Drivhuset. 

 Bevattningsproblem hela dagen. 

 ´Barkbädden´ börjar vi avsluta. 

 Beställt gröngödsling 

 Rensat ogräs på övre Terrassens halva område med Paradrabatt, gångar och 
sängar. Flera personer använde hela dagen till detta (19 tim för en resurs). 

 
Före              Före 

     
 

    
Efter              Efter 
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Tisdagen den 19 juni 2018 

Åskskur med slagregn skrämde inte bort Leif Roos, Ulla Karlsson, Hans-Olov och 
Ingegerd Bromark, Anita Pettersson, Tina Sundberg, Erik Pihl, Inger Pihl Lundin, Ulf 
Lundin, Birgitta Ahlund och Birgitta Arvestål. Kent Asp, Ingvar Karlsson och Lars-Olov 
Svensson kom och fikade. Solveig Morell arbetade andra dagar.  
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Den här veckan var en glädjens vecka. Vi fick tillbaka Tina. Hon arbetade hos oss hela 

säsongen 2018. Dessutom har vi fått Erik till trädgården. En skolelev som med kraft och 

energi drar sitt strå till stacken. Måndagen den 18 juni hade Herrgårdsområdets aktörer 

kick off och visade sina verksamheter för varandra. Kvällen avslutades med en härlig 

middag på GammelTammen. Kallrökt hälleflundra med äppelsallad, palsternackspuré och 

färskpotatis. 

 

Arbetsdagen 

 Köpte ny trimmer. Inga reservdelar till dem gamla. 

 Hela slänten trimmades 

 Jordfräste ett område där solrosor såddes. 

 Prismärkte alla plantor till försäljning 

 Rensat övre terrassens sängar och intill bågarna. 

 Sått bondbönor, honungsört och purjolök. 

 80 nya fröpåsar till försäljning 

 Katastrof i Korsdammen och vattenförsörjningen 
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Tisdagen den 26 juni 2018 

Volontärer idag var Leif Roos, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Birgitta Arvestål, Inger 
Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Tina Sundberg, Erik Pihl, Birgitta Ahlund, Gun Lyd, Ingvar 
och Ulla Karlsson, Christina Lund, Kerstin Lindgren. Kent Asp, Lars-Olov Svensson kom 
på besök. 
Vi har dagen till ära bjudit in "de äldre" på kaffe och tårta. De var med och byggde upp 
trädgården efter 30 års förfall. De har varit med om arbetet, som ledde fram till att vi fick 
Östhammars Kulturpris och 20000 kr den 18 maj 2018. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Under måndagkvällen spelade Jim Rued från Santa Rosa i Kalifornien och 
Per Gustaf Jernberggruppen med 5 spelmän och spelkvinnor.  
Marie, simbadet stod för kaffet i pausen!  Butiken var öppen. Syrénhäcken klipptes. Krukat 
upp guldoralis och sommarslöja. Det har lämnats fröer och flädersaft. Leverans till 
GammelTammen. Beställt nycklar som Österby Däck & Allservice AB sponsrar. 
 

Arbetsdagen 

 Snyggat till i Örtagården och Perennrabatten. 

 Rensat ”Kulturfestivalens bädd” 

 Färdigställt 1800-talsträdgården med persilja, sallad och morötter 

 Planterat  purpurbasil ( Dark Opal) i Paradrabatten 

 Sått Lövkoja och romersk riddarsporre på övre Terrassen. 

 Planterat Vitpytta vid varje båge runt Clematis som vill ha” kallt om fötterna”. 

 Extra lång fikapaus idag. 
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Tisdagen den 3 juli 2018 

Volontärer idag var Leif Roos, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Inger Pihl-Lundin, Anita 
Pettersson, Tina Sundberg, Erik Pihl, Birgitta Ahlund, Gun Lyd, Ulla Karlsson, Christina 
Lund, Siw Hjort och Kent Asp. Ingvar Karlsson, Lars-Olov Svensson, Kristina och Vanja 
Holmgren kom med pelargoner och bjöds på fika. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Sara George hade en fin vandring bland växter i äldre folktro. 25 deltagare lyssnade 
intresserat. Under en av kulturfestivalens dagar var det stämpeljakt hos oss för barn 
innehållande barndans och plantering av solrosor. 50 barn deltog. Svenska kyrkan hade 
samling under Eken tillsammans med barn. Under söndagen hade vi Öppen trädgård i 
Tusen trädgårdars regi. 
 

Arbetsdagen 

 Sådd av ruccolasallad och mangold. 

 Städat Drivhuset och bland plantor som är till försäljning. 

 Rensat halva potislandet. 

 Tagit upp fäskpotatis Minerva och lite Amandine 

 Mätning av vattennivå i Herrgårdsdammen och Korsdammen. 

 Installerat besöksräknare som läses av varje tisdageftermiddag. 

 Harvat Östra åkern och Mellanåkern inför gröngödsing och vall. 

 Rensat bäddarna med plantor till snittblommor. 

 Började mäta upp och kanskära övre Terrassens västra långsida. 
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Tisdagen den 10 juli 2018 

Vilken hetta +35° solen.  Volontärer idag var Leif Roos, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, 
Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Tina Sundberg, Erik Pihl, Birgitta Ahlund, Gun Lyd, 
Ulla Karlsson, Christina Lund. Lars-Olov Svensson och Kent Asp kom och fikade. 11-
åringarna Viktor Selin och Felix Fagerlund jobbade på bra alla 5 timmarna. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Skickade ett upprop på media om volontärer till Butiken. Gun Lyd fullt upp med att ta emot 
anmälningar och förfrågningar. Första veckan tillsatt. Vi tar en vecka i taget. Levererat 
produkter till GammelTammen och stor blombukett till Herrgården.  En kväll förlade 
Dannemorabygdens centeravdelning sitt möte hos oss. Planering inför höstens val. De 
hade picknick i trädgården och var djupt imponerade av vad de såg. 
 

Arbetsdagen 

 Potatislandet färdigrensat och vi skördade Amandine och Minerva 

 Dragit upp massor av rabarber och skänkt till besökare. 

 Gul lök skördades och hängdes upp i klasar på tork. 

 Fyllt vattentunnorna i Drivhuset 

 Börjat kantskära runt Örtagården och Perennrabatten 

 Skördat till Stallcaféet. 
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 Två visningar idag, dagisgrupp från Gimo och en för turister. De bjöds på rabarber 
direkt från landet. 

 Städade ur Drivhuset, krukor och ogräs bort, gödsel-vattnat.  

 Det dammar i trädgården av vattenbrist.  

 Rensat, rensat. 
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Tisdagen den 17 juli 2018 

Fortfarande hett, minst +40° solen.  Volontärer idag var Leif Roos, Gudrun von 
Zweigbergk, Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Tina Sundberg, Birgitta Ahlund, Gun Lyd, 
Ulla Karlsson. Hans-Olov och Ingegerd Bromark och Solveig Morell andra dagar.  Lars-
Olov Svensson och Kent Asp kom och fikade.  
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Blommorna på övre Terrassen är säsongens sorgebarn. Torkan har tagit de flesta 

växterna. Vattnet har tagit slut för oss i Korsdammen. Vi har stängt av pumpen. 

Vi fick ca 12 intresserade att arbeta i butiken efter vårt upprop via media. Härligt!! 

Vi har haft en Örtagårdsvandring med den alltid populära Sara George. 

Ett stort tack till Anders Karlsson och Håkan Mattson från kommunen, som denna vecka 
ordnade en 1000 liters tank med vatten på övre Terrassen. Tanken byts ut vid behov.  
Ett stort tack till BoList som ordnade pallar under tanken.  
Inte att förglömma Monica Kinsella vd på Herrgårdsstiftelsen i Österbybruk, som stöttar 
oss med full kraft i bevattningsfrågan. 
 

Arbetsdagen 

 Leverans till Stallcaféet. 

 Skördade mycket gul och röd lök, som sattes i klippor och hängdes på tork. 

 Rensat bland solrosor, i halmgångar och i sängar. 

 Vattnat i Drivhuset. 

 Skördat rödbetor och polkabetor. 

 Plockat potatis. 

 Städat inne i Butiken 
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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. 
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Tisdagen den 14 augusti 2018 

Vi har återgått till arbetsdag, dagtid, med start kl 09.00 och slutar arbetet när vi själva vill. 
Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Tina Sundberg, 
Birgitta Ahlund, Gun Lyd, Ulla Karlsson, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Eva Kolm, 
Kerstin Lindgren, Kent Asp, Margareta Engström, Birgitta Arvestål, Lars-Olov Svensson 
och Karin Grönberg i butiken. Solveig Morell andra dagar. Sex besökare fikade med oss. 
 
Just nu har vi 37 volontärer, som är intresserade av att arbeta i Butiken. 5200 såg 
vårt upprop på Facebook. Tack alla ni som svarade.  Härligt!  
 
Vi installerade en besöksräknare under juni/juli månad.  Den sitter vid entréns insida. Vi 
håller på att justera den och måste troligtvis köpa en större reflexskiva. 
Men nu till saken: Under helgen har någon haft roligt med att bryta hållaren till 
laserkännaren och vridit den i vinkel, så att laserkännaren inte känner av 
reflexskivan och inga besökare räknas då. Stööön !!!!! 
 

Tidigare under veckan har detta hänt 
Sara George har haft sin sista vandring bland örter och medicinalväxter. Det har varit 

Ullmarknad på Herrgårdsområdet med 1400 besökare under lördagen och 800 besökare 

på söndagen. Naturligtvis hittade många in till Orangeriträdgården. Marie Gustafsson, 

Simbadet, hade ett utomhuscafé hos oss med många fikasugna och gott fika. 
 

Arbetsdagen 

 Rensat tistlar längs bågarna, Övre Terrassen och städat Drivhuset inför visning 

 Tagit bort en stenhög på övre Terrassen 

 Snyggat till bland mynta i Örtagården 

 Klipp malvor 

 Grävt upp och krukat Stenkyndel till försäljning 

 Klippt alla gräsytor och trimmat kanter 

 Tagit upp potatis och rensat målla runt hela västra åkern 

 Justerat rådjursstängslet och nätet mot Herrgårdsparken. 

 Harvat Östra åkern och mellanåkern. Där skall sås gröngödsling (honungsört, 
bovete och blodklöver). 

 Stegat upp/mätt Korsdammens storlek inför kontakt med Länsstyrelsen och ev 
framtida muddring av dammen. 
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Under arbetsdagen hade vi fint besök av styrelsen för Carl G Beck-Friis 
Stipendiefond (Simone Beck-Friis, Ulf och Rose-Marie Dietrichson, Peter Kjällman 
och Peter Jansson). Anledningen var att i nov 2017 erhöll vi ett fint stipendium, 
diplom och 20000 kr för att reparera vårt Drivhus. Vi ville visa resultatet av 
ombyggnaden. Under två timmar visade vi Orangeriet med utställning, Drivhuset 
och runt i hela trädgården. Naturligtvis fick de en fikastund med övriga volontärer. 
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Tisdagen den 21  augusti 2018 

Leif Roos, Inger Pihl-Lundin, Anita Pettersson, Tina Sundberg, Birgitta Ahlund, Ulla 
Karlsson, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Eva Kolm, Kent Asp, Birgitta Arvestål, Helena 
Karlén, Christina Lund, Ester Kekkonen, Kerstin Lindgren, Lars-Olov Svensson. Karin Häll 
i butiken. Solveig Morell och Kerstin Vesterlund andra dagar.  
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Norra Roslagens trädgårdsförening kom på besök och fick en visning. 

Sara gick en örtagårdsvandring med en grupp trädgårdsintresserade. 

 

Arbetsdagen 

 Grävt upp och rensat ur Flocks, Solhatt och Iris. 

 Möblerat om i perennrabatten 

 Grävt upp revsuga och planterat på nytt ställe som marktäckare 

 Tagit upp växter som skall krukas och säljas 

 I örtagården har fingerblomma planterats 

 Rensat ogräs i perennrabatten runt 1800-talsträdgården och i snittblomsrabatter 

 Skördat bönor och potatis 

 Rensat gångar och lagat i halm. 

 Harvat mellanåkern och sått  timotej och vitklöver. 
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Tisdagen den 28  augusti 2018 

Leif Roos, Gudrun von Zweigbergk, Anita Pettersson, Tina Sundberg, Birgitta Ahlund, Ulla 
Karlsson, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Eva Kolm, Birgitta Arvestål, Kerstin Lindgren, 
Lars-Olov Svensson och Inge Karlsson. Karin Sandberg i butiken. Solveig Morell, Gun Lyd 
andra dagar. Ingvar Karlsson kom och fikade. 
 
Tidigare i veckan: 

Daglig verksamhet har plockat blommor och tagit upp potatis från sitt lilla land. Dagens 

”lektion” handlade om Fläcklungört. 

 

Arbetsdagen 

 Rensat övre Terrassens bäddar, vattnat tomater, skördat grönsaker till butiken, 
plockat 20 l bönor. Stenhögen är nu flyttad bort från trädgården. Planterat vita flocks 
längs orangerifasaden. Krukat upp perenner till uteförsäljning. 

 Skördat potatis klart, sått gräs vid drivhuset, alpacka lagts på ogräsrensade bäddar 
på övre Terrassen. Rensat ogräs och lagt halm på gångar vid perennrabatter. 

 I perennrabatt Nedre Terrass gjordes stora utsvävningar med att ta bort och flytta 
runt växter, till exempel stora Flox delades och återplanterades i en annan rabatt. 
Allt som grävdes upp rensades från icke önskvärda rötter (såpnejlika). 

 Den gamla vinrutan togs bort och planterades på annan plats. 

 Guidad tur med Djurgårdskyrkans vänner ca 30 deltagare. 

 Guidad tur med halvklass årskurs 9 från Österbyskolan. Våra smak- och luktsinnen 
tillgodosågs.  

 Diskuterade arbete och material, inför eventuell dragning av vatten från 
Herrgårdsdammen till Orangeriträdgården. Planerade sökning av bidrag till detta. 
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Näsan i jorden. Det är det som gäller. 
 

       
 
Är ni intresserade av bin? Det finns bikupor längst ner i trädgården, intill Västra 

åkern. 

 

Tisdagen den 4 sep 2018 

Leif Roos, Anita Pettersson, Tina Sundberg, Birgitta Ahlund, Hans-Olov och Ingegerd 
Bromark, Lars-Olov Svensson, Christina Lund, Gun Lyd, Kent Asp och Ulla Karlsson. 
Solveig Morell andra dagar. Monica Kinsella (vd Herrgårdsområdet), Agneta Rosén, 
Torbjörn Eriksson (Hembygdsgården) och Ingvar Karlsson kom och fikade. 
 
Det är svårt att förstå vilken arbetsplats Orangeriträdgården är.  
Det är som en dröm. Vad gjorde vi utan er? 
 
I trädgårdsarbetet är just nu 33 volontärer involverade (22 arbetar i trädgården och 11 
bidrar med maskiner, vvs, gödsel, hemsida, fröer, guidning). 
 
I butiken finns 40 volontärer varav 35 i kassan (11 av dem som arbetar i kassan arbetar 
dessutom i trädgården, 1 binder lin, 1 gör safter och marmelader) och 5 lämnar plantor till 
försäljning. 
 
Ej att förglömma, de som ingår i våra olika projekt och som är betald arbetskraft. 
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Arbetsdagen 

 Rensat övre Terrassen från massor av ogräs. 

 Klipps alla gräsmattor och trimmat kanter. 

 Harvat potatisåkern med nedre vinkastet som bakgrund. 

 Börjat med att tömma rabatt intill nedre Vinkast. Gullris, Praktlysing, bergenia. 

 Städade i Orangeriets vindstrappa där alla lökar hänger till tork. 
 
 

    
 
 

    
 
 

 

Tisdagen den 11 sep 2018 

Tina Sundberg, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Gun Lyd, Birgitta Arvestål, Margareta 
Engström, Inger Pihl Lundin, Gun Lyd och Ulla Karlsson. Ingvar Karlsson och Lars-Olov 
Svensson kom och fikade. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 

Lördagen den 8 september kom en grupp på 50 personer från Slöjdgillet. De besökte 

Herrgårdsområdet. Det blev full fart i Orangeriträdgården. Vi hade personal som tog hand 

om dem. 
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Arbetsdagen 

Vi förlängde arbetsdagen till eftermiddagen för att ta hand om 40 gäster från PRO 

Sollentuna. Visade runt och berättade om vårt arbete och trädgårdens historia. 

 Klippt gräsmattorna 

 Började gräva grop för stolpe till vägvisare övre Terrass 

 Rensat ogräs på övre Terrassen. Massor av tistlar 

 Snyggat till Paradrabatterna 

 Grävt upp Såpnejlika, placerat den i en smedshink för att omplanteras. 

 Grävt upp Stormhatt och rensat ur Knölklockan, som fanns i dess rotsystem 

 Grävt upp Cikoria och flyttat den. 

 Började flytta växter från rabatt längs övre Vinkast  

 Rabatt vid nedre Vinkastet färdigställt 
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Tisdagen den 18 sep 2018 

Tina Sundberg, Gun Lyd, Birgitta Arvestål, Inger Pihl Lundin, Anita Pettersson, Gun Lyd, 
Christina Lund, Leif Roos, Corien Hiddinc, Wim van der Poel och Ulla Karlsson. Ingvar 
Karlsson och Inge Karlsson kom och fikade. Hans-Olov och Ingegerd Bromark jobbade 
andra dagar. 
 

Arbetsdagen 

 Ogräsrensning var prion nummer ett idag 

 Tagit bort tomatplantor och krukat upp chili och palettblad i Drivhuset. 

 En odlingsbädd på nedre terrassen iordningställdes 

 Förberedelse av snickeri för nytt utebord 
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Orangeriträdgårdens årliga skördefest onsdagen den 19 september 2018 

Festen gick av stapeln i Herrgårdens stora sal. Styrelsen började förberedelserna tidigare 

på eftermiddagen. Vi dukade vackert för ca 35 gäster under ledning av Birgitta Arvestål. 

Förberedde bildvisning från 2018 års säsong.  

Vi välkomnade varje gäst med stora kramen, de skrev i vår gästbok och köpte lotter. 

Maten tillagades av Karin Magnusson, fd Karins Stallcafé. Karin blandade gul lök, lite 

vitlök, brunkål, grönkål, spetskål, buljong. Allt mixades till en slät, fin och god soppa. 

Middagen avslutades med en rödvinbärskaka och kaffe/te. Styrelsen sprang runt i salen 

och serverade. 

Vid kaffet blev det dragning av lotteriet, vinst var siffran 0 och 5. Det blev den snabbaste 

dragningen någonsin. Alla 20 vinnarna rusade samtidigt fram till lotteribordet. Dragningen 

var klar på två minuter, ha,ha, haa. Vad vi skrattade.  

Några kommentarer dagen efter: 

En mycket trevlig avslutning, kanongod soppa och en lättsam tillställning, festen blir som 

gästerna gör den. Tack för en trevlig kväll med god mat, fin dukning och trevligt sällskap. 

Så trevligt att ni kan göra människor så glada. 
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Tisdagen den 25 sep 2018 

Tina Sundberg, Birgitta Arvestål, Anita Pettersson, Leif Roos, Corien Hiddink, Ulla 
Karlsson, Ingvar Karlsson, Lars-Olov Svensson, Anita Pettersson, Birgitta Arvestål, Eva 
Kolm, Hans-Olov och Ingegerd Bromark. 
 
Det känns som att vi går mot säsongens slut. Skördefesten är avverkad (se senare 
dokumentation). Frosten häromnatten tog med sig all squash. Det är kallt och ruggigt när 
vi kryper fram genom odlingarna för att göra fint inför vårens ankomst. Det lägrar sig ett 
fridfullt lugn över de böjda ryggarna runt om i trädgården. 
 

Arbetsdagen 

 Nytt lås insatt i grinden övre Terrassen. Tillverkat av klensmederna. 

 Börjat mäta upp bäddar, gångar ytterkanter övre terrassen inför nästa säsong. 

 Fortsatt myllat ner alpackagödsel i bäddarna. Nu är den gödseln slut för i år. 

 Gjort iordning en kompost på mellanterrassen. 

 Dragit bort tolv tunga skottkärralass kvickrot med blöta jordklumpar efter harvning 
av potatislandet. Friskvård och växande muskler  ;-) 

 Stolpe gjutits i mark intill trappa till övre Terrassen. Förberedelse för ”vägvisare”. 

 Tagit upp Purpurbasilika, stor Vaxblomma och Silverklint med rötter övre Terrass. 

 Plockat av tomater som varit utomhus. 

 Rivit upp allt Lin med rötter. 

 Rensat och förberett tomma bäddar inför nästa säsong. 

 Planterat Saffranskrokus i örtagården. 

 Snyggat till Lammöron- och Fagertravbädd i perennrabatten. 

 Rensat knölklocka ur Apotekarros. 
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Tisdagen den 2 oktober 2018 

Vilken kyla, 0° när vi startade på morgonen, kanske +10° i solen mitt på dagen. Vi jobbade 
oss varma. Volontärer idag var Leif Roos, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Anita 
Pettersson, Tina Sundberg, Birgitta Ahlund, Ulla Karlsson, Lars-Olov Svensson, Kent Asp, 
Karl-Johan Jansson, Eva Kolm, Corien Hiddink och Ingvar Karlsson. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Vi har fått hundratals plantor. Många pelargoner. Det har anlänt amaryllis direkt från 
Holland. Plantor och Amaryllis kommer att säljas på Slottsmässan. 
Vi har haft ett bra möte angående våra ständiga bevattningsproblem. Inbjudna var 
Länsstyrelsen, Entreprenörer, Arkitekt, Vd Herrgården och medlemmar ur vår förening.  
Vi gick runt i Herrgårdsparken och i Orangeriträdgården. Diskuterade flera förslag under 
1,5 timme. Kallt var det, men alla var intresserade och diskussionerna gick höga. 
 

Arbetsdagen 

 Grävt om och justerat kanter i bäddar. 

 Fortsatt mäta upp bäddar, gångar, ytterkanter övre terrassen inför nästa säsong. 

 Rivit upp och skördat gråärtor som nu ligger på tork. Rivit upp blomsterböna 

 Kört bort ris och skräp 

 Färdigställt låset i övre grinden med platta i marken. 

 Rensat, rensat och rensat. 

 Flyttat humlen från Drivhuset 
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 Kört sopor till återvinningen 

 Klipp bort visset i rabatten framför orangeriet. Lämna några stockrosor till frösådd. 

 Joungs Såg & Byggvaror i Valö lev virke till utebordet som skall byggas i höst. 
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Välkomna till Orangeriträdgården och 
ett pyntat Orangeri. 

 
Vi har öppet under Slottsmässan 12-14 oktober, 

fre 11-18, lör 10-18 och sön 10-17. 
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Fredagen den 12 oktober 2018 

Vilken härlig dag, första dagen i Orangeriträdgården vid Slottsmässan i Österbybruk. 
Amaryllis framkörda med Jeep direkt från Holland. Tio volontärer jobbade i Butiken, två 
guider i trädgården, några eldade utanför entrén och några var "inkastare". Imorgon lördag 
jobbar 12 i Butiken och på söndag åtta i personalen plus eldare och inkastare. Vilken fröjd 
att jobba med denna entusiasm. Bilder visar Slottsmässans första dag i 
Orangeriträdgården. 
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Tisdagen den och 16 oktober 2018 

Brittsommar i trädgården, hur härligt som helst att arbeta. Volontärer idag var Leif Roos, 
Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Tina Sundberg, Birgitta Ahlund, Ulla Karlsson, Lars-
Olov Svensson, Kent Asp, Eva Kolm, Anna Blomqvist, Inger Phil-Lundin, Gun Lyd, Birgitta 
Arvestål, Linus Blomkvist. Ingvar Karlsson kom och fikade. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Styrelsen har under en förmiddag och en eftermiddag utvärderat trädgårdens och butikens 

säsong 2018. Därefter planerades säsong 2019. 

 

Arbetsdagen 

 Fortsatt mätning och kantgrävning övre Terrassen 

 Planterat vitlök 

 Tobaksplantor, bondbönor, ringblommor bort 

 Städat i squashrabatten och bland mangold 

 Klipp bort visset i rabatten framför orangeriet. Lämnat stockrosor, som får släppa frö 
ner i rabatten.  

 Rivit all rödbrun oxalis med rötterna (sparat perenn brudslöja, iris o borstnejlika). 

 Städat bland solrosor. Sparat till fåglarna. 

 Harvat västra åkern. 

 Snickrat och målat uteträdgårdsbordet. Målat med tjärvitriol (trätjära med grå 
färgpigment)    
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Slottsmässan, Jul på Österbybruk 12-14 oktober 2018 

Brittsommar hela helgen, solen sken och alla var glada. Under Slottsmässan sålde vi 
pelargoner, amaryllislökar (direkt från Holland genom en holländsk volontär), fröer, saft, 
marmelader och plantor av olika slag. Ca 300 lotter såldes.  Volontärer denna helg var 
Birgitta Ahlund, Lars-Olov Svensson, Eva Kolm, Inger Phil-Lundin, Gun Lyd, Birgitta 
Arvestål, Karin Sandberg, Anneli Kekkonen, Corien Hiddink, Eva Höglund, Anna-Lisa 
Bodin, Anita Pettersson, Moa Nilsson, Kerstin Lindgren, Marianne Sparrman, Tina 
Sundberg, Siw Pettersson, Anneli Kekkonen, Ewa Wahlström, Eva Strid, Anna och Kerstin 
Frisk, Hans-Olov och Ingegerd Bromark. Fattar ni, 23 volontärer hjälpte oss i Butiken och 
utanför Entrén? Vilken insats för Orangeriträdgårdens fortlevnad!  Vi delade ut 900 
broschyrer ”Vallonbruken med omland 2018” och 900 info.blad om Orangeriträdgården 
och dess historia. Guidade turer. Eldade i stubbar så det osade hett omkring oss.  
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Tisdagen den och 23 oktober 2018 

Nu är det dags att ta på varma kläder. Hösten är här. Volontärer idag var Leif Roos, Hans-
Olov och Ingegerd Bromark, Tina Sundberg, Lars-Olov Svensson, Eva Kolm, Anna 
Blomkvist, Inger Phil-Lundin, Linus Blomkvist, Gudrun von Zweigbergk och Anita 
Pettersson. 
 

Arbetsdagen 

 Fortsatt mätning och kantgrävning övre Terrassen 

 Hackat och grävt ner gröngödsling i rabatter 

 Luckrat och luftat 2017 års kompost 
 Fortsatt snickrat och målat uteträdgårdsbordet. 

 Skördat mangold och morötter från 1800-talsträdgården 

 Rensat och tömt Drivhuset på tomater och paprika 
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Tisdagen den 30 oktober 2018 

Idag är sista officiella arbetsdagen och det bjöds på avslutningstårta. Volontärerna Leif 
Roos, Hans-Olov och Ingegerd Bromark, Tina Sundberg, Lars-Olov Svensson, Eva Kolm, 
Inger Phil-Lundin, Gun Lyd, Birgitta Ahlund och Anita Pettersson drog sitt strå till stacken. 
Andra dagar arbetade Solveig Morell och Birgitta Arvestål. 
 
Tidigare under veckan har detta hänt 
Utebordet har rivits och arbetet med det nya fortsätter till våren. Omklädnadsrummet har 

städats inför nästa säsong. 

 

Arbetsdagen 

 Fortsatt mätning och grävning övre Terrassen. Slutförs en annan dag i höst. 

 Påbörjat städning av Orangerivinden. Kylskåp och köksskåp har rengjorts. 

 Kört sopor, bl a det rivna utebordet 

 Städat ur Växthuset på byggmaterial. Växter burits in i Växthuset inför Lions 
julmässa. Blå/röd lampa lyser nu där. Burit in en del utemöbler i Växthuset 

 

       
 

 Tack alla ni som på olika sätt hjälper Orangeriträdgården i Österbybruk att leva vidare. 
 

 
 

Trädgård: 27 arbetat i trädgården, 13 med maskiner, vvs, gödsel, hemsida, fröer, guider. 
Butik: 35 i kassan, 6 lämnar plantor och marmelader, 11 arbetar också i trädgården. 
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Lions julmarknad på Österbybruks Herrgård 17-18 november 2018 

Marknaden, kan man säga, var Slottsmässan i repris, solen sken och alla var glada. 
Skillnaden är att detta är en lokal julmarknad och vinsten går till välgörenhet. Under 
marknaden sålde vi pelargoner, amaryllislökar (direkt från Holland genom en holländsk 
volontär), fröer, saft, marmelader och plantor av olika slag. Lotterier. Volontärer denna 
helg var Lars-Olov Svensson, Eva Kolm, Inger Phil-Lundin, Ulf Lundin, Birgitta Arvestål, 
Anneli Kekkonen, Eva Höglund, Anita Pettersson, Moa Nilsson, Tina Sundberg, Eva Strid, 
Annika Flood, Hans-Olov och Ingegerd Bromark. 14 volontärer hjälpte oss i Butiken och 
utanför Entrén? Ännu en insats för Orangeriträdgårdens fortlevnad!  Vi delade ut ca 400 
broschyrer ”Vallonbruken med omland 2018” och 400 info.blad om Orangeriträdgården 
och dess historia. Eldade i stubbar så det osade hett omkring oss.  

 

Måndagen den 26 november 2018 

En hälsning från Orangeriträdgården, som känner sig ensam och övergiven. Trädgården 
längtar efter att fylla rabatterna/sängarna med grönsaker och blommor. Orangeriet längtar 
efter alla pelargoner, safter, marmelader på hyllorna och tavlorna på väggarna.  
Det var tider det, när volontärerna i sommarens solsken stormade in i trädgården under 
skratt och glam, bökade i jorden och sådde bäddarna fulla med grönskande växter. Och 
tänk Orangeriet, som fylldes av all butikspersonal, som sålde det jorden gav och alla 
besökare som gick runt och tittade på Utställningen. Den visar hur det såg ut förr.  
Kom och hälsa på oss i vinter. Du kan komma till trädgården dygnet runt. Du kan titta in 
genom Orangeriets fönster och tänka dig hur det kan se ut sommartid. Vad vi längtar efter 
sällskap………, Vi ser fram emot april 2019 när allt börjar om igen……… 
 

     
 

      


