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PRÄSTGÅRDSPARKEN
I ÖSTRA SALLERUP
Arbeten utförda 2018
Slyröjning och slåtter
Under året har löpande röjningar utförts. Perspektivgatan och gångarna har klippts med
gräsklippare. Gången norr och väster om den stora dammen har i stället röjts med trimmer.
I det sydvästra kvarteret har gräset slagits med trimmer i hela kungahyllningen och även i området
mellan kungahyllningen och ingången. I det sydöstra kvarteret slogs gräset i kompassen på så sätt
att alla stensättningarna frilades men att ”tårtbitarna” däremellan lämnades. Slänterna ner mot den
stora dammen har också putsats med trimmer. Under hela säsongen har 5 baggar betat i de båda
kvarteren åt söder och de har bidragit till att hålla området tillgängligt. Troligen kommer mer
trimning att behöva göras senare och då som ideellt arbete.
Därutöver hade föreningens medlemmar en arbetsdag i våras då man plockade bort grenar och
pinnar som fallit ner från träden. Man räfsade bort en del gamla löv och förna från bokstäverna så
att de skulle synas bättre och vidare sopades löv och pinnar bort från spången och broarna. Eftersom
vår plan att rensa stora dammen inte kunde genomföras eftersom vi hittade vattensalamander har ett
par styrelseledamöter slagit med lie i två olika områden av dammen. Tanken var att det skulle vara
vattenslåtter men på grund av torkan fanns inget vatten i de delarna.
Underhållsarbeten av installationer
Hela den långa spången har oljats under året. Översyn och visst underhåll har också gjorts på
räcken och bänkar så att allt är stabilt.
Intransport av material – Uppbyggnad av dammvallen
Genom årets torka har förutsättningarna varit gynnsamma för att bygga upp dammvallen. I samband
med rensningsarbeten 2013 och 2014 lades rensmassorna på deponi utanför parken. En del av det
materialet har transporterats in och lagts på dammvallen så att den förstärkts och höjts upp. En
styrelsemedlem hjälpte entreprenören i det arbetet. Vallen ha besåtts med gräs dels för att hålla efter
ogräs och dels för att förstärka den. Förhoppningen är att senare få pengar till att anlägga spång på
dammvallen samt en bro ut till ön så att den blir mer tillgänglig för alla.
Guidningar
Varje söndag från 1 april till 28 oktober är det guidning för allmänheten kl 14.00. Dessutom har 14
grupper bokat och fått guidning på andra tider. Guidningen varar ca 1 timme och 15 minuter. De
allra flesta guiderna är klädda i nysydda 1600-talskläder och de är inte alls arvoderade. Att de därför
kan erbjudas gratis fika efter utfört arbete är vi tacksamma för. Skolklasser inom Hörby kommun
erbjuds gratis guidning i samband med att man läser om 1600-talet. Eftersom guidesäsongen inte är
slut när rapporten skrivs så har vi betalat en del fika i förskott till Kulturhuset.
Östra Sallerup september 2018
Bilaga med 10 bilder bifogas
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Robert Frank arbetar med
trimmer för att synliggöra
installationerna, här i
kompassen.

Delar av kungahyllningen är röjd. Här kan man urskilja man bokstaven V i nedre textraden.

Alla stensättningar är frilagda medan ”tårtbitarna” är kvar. Stolparna gör att man får en överblick.

Tommy Svanberg oljar räcket till spången.

Grodinventering visade att det fanns större vattensalamander i dammen.

Lena Ansebo bryner lien
i samband med slåtter i
stora dammen. Där var inget
vatten i den delen på grund
av torka. Det som höggs av
togs bort.

Grävmaskinen är
ingång med att
bygga upp
dammvallen.

En del av dammvallen är färdig.

Dammvallen ansluter här till den befintliga spången.

Gunilla Almqvist har guidat en grupp och fikar därefter tillsammans med dem.
Fotografierna tagna av styrelsens olika medlemmar

