Arbetsdagar år 2018
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk
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

Onsdagen 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, HansOlov 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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