Bilaga till rekvisition av kulturmiljövårdsbidrag

Dnr 435-32182-2019

PRÄSTGÅRDSPARKEN
I ÖSTRA SALLERUP
Arbeten utförda 2020

Slyröjning och slåtter
Under året har arbetet löpande utförts av Ansebo Kulturväxter AB. Perspektivgatan och gångarna
har klippts med gräsklippare. 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 stensättningarna hölls öppna och att det bildades
promenadgångar samt dessutom helt i ¼ av kompassen. Slänterna ner mot den stora dammen har
också putsats med trimmer, men att karaktärsväxter som kaveldun sparats. Även ön har skötts med
trimmer. Under säsongen har ett varierande antal får betat i de båda kvarteren åt söder och de har
bidragit till att hålla området öppet.
Därutöver hade föreningens medlemmar en arbetsdag i våras då man plockade bort grenar och
pinnar som fallit ner från träden. Även ett träd som fallit omkull togs då bort. Man räfsade bort en
del gamla löv samt sopade bort löv och pinnar från spången och broarna.
För att få en öppen vattenspegel i en del av dammen, har ett område slagits med lie. Tanken var att
det skulle vara vattenslåtter men på grund av ännu en torr sommar i Mellanskåne så fanns inget
vatten i den delen. Det avslagna materialet togs bort från dammen och ut ur parken.
Underhållsarbeten av installationer
De äldre broarna och spängerna försågs tidigt i våras med nät för att eliminera halkrisken. Oljning
av den nya spången och bron skedde i två etapper. Först oljades räcken och utskjutande delar. Sedan
rensades gångdelen ordentligt för att därefter också oljas. Dessa arbeten sköttes ideellt.
Guidningar
Vår plan var att starta de fasta guideturerna den 5 april, men på grund av covid 19 kom de igång
först söndagen den 3 maj. Kulturhuset öppnade upp sin verksamhet i slutet av juni. På grund av
läget i år har heller inga grupper bokat någon guidning. De flesta guiderna har kläder enligt 1600talsmodell och de är inte alls arvoderade, därför erbjuds de gratis fika i Kulturhuset efter utfört
arbete. Som framgår av ovanstående har det inte blivit så många serveringar som vi sökt pengar till.
Tidigare kontakt med Lst har gett oss möjlighet att flytta över dessa pengar till inköp av mer linolja.
Guidekursen och samordningen med guiderna
Kursen har detta år utformats så att en del av genomgångarna var digitala men att det också var
gemensamma träffar i parken. Fem personer deltog, varav fyra kommer att guida. De som sedan
tidigare varit guider har också träffats i parken för erfarenhetsutbyte mm. Eva Grip har varit ledare
för detta.
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Lena och Tommy spikar fast nätet på spången.
Då var det mycket vatten i dammen.
Foto 1 februari 2020

Dammvallen bort mot spången är trimmad. Foto 31 juli

Här är det trimmat bland bokstäverna. Foto 31 juli

Under året har stensättningarna trimmats regelbundet liksom promenadvägar däremellan. Foto 31 juli

Den ena fjärdedelen av kompassen slogs helt i ett försök att minska mängden veketåg.
Foto 8 augusti

Här ser man perspektivgatan i hela sin längd fint klippt. Foto 7 augusti

Det har varit en torr sommar så det finns nästan inget vatten i den delen av dammen som skall slås.
Foto 14 september

Här har gräset i dammen slagits och tagits bort genom att lasta det på en presenning och dra det ut ur parken.
Foto 23 september

Bron och den nya spången har
här oljats färdigt.
Foto 7 september

Tre av deltagarna i guidekursen
med ledaren Eva Grip längst
till höger under en genomgång
i september.
Foto: Föreningens medlemmar

