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applegarden.se • info@applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10 • Öppet ons-fre 10-18, sista helgen i månaden lör-sön 10-17.

- alltid värt en omväg!

Bygg en portal av
kastanjeträstolpar

EXTRA NYHETSBREV APRIL 

Vi har
öppet 1 maj

10-18!

Kära trädgårdsvänner!
Tack för två härliga öppningsdagar. Ni var många som 
kom och njöt av det fantastiska vårvädret. Vi hade mycket 
bra försäljning, många goda trädgårdsamtal och vi kunde 
genomföra fem av åtta planerade program.
Nu har vi öppet som vanligt ons-fre 10-18 och sista helgen 
varje månad 10-17 vilket betyder att vi har öppet 1 maj då 
du kan göra riktiga fynd bland våra högklassiga terra-
cottakrukor.
Perennborden börjar fyllas och bland klematis och andra 
klätterväxter har vi full sortering. Sommarblommor, 
kryddor och grönsaksplantor växer till bra och en del är 
salufärdiga. 
Lördag 4 maj står vi på växtmarknad i Kumla sjöpark. Har 
du inte varit där, gör ett besök och få en fin trädgårdsupp-
levelse.
Våra bästa vårhälsningar
Eva och Per

får du på våra högklas-
siga terracottakrukor!
Vi lättar på lagret av riktigt 
stora terracottakrukor från 
Kreta. Terracotta som materi-
al har använts av människan 
i kanske 10 000 år. Bra kvalité 
på leran och hög förbrän-
ningstemperatur ger frost-
tåliga krukor men bör ändå 
inte stå ute med blöt jord 
under vintern. Våra krukor är 
brända i ca 1000° i ugnar som 
eldas med olivkärnor och 
risskal för att reducera koldi-
oxidmängden.Terracottan är 
miljösmart på flera sätt, den 
återvinns genom att återgå till 
marken som fyllnadsmaterial 
utan att skada miljön.

Kryddhyllan fylls på
På kryddhyllan finns stora 
krukor med rosmarin, flera 
sorters timjan och mynta, 
gräslök och persilja, grön och 
röd sallat, åbrodd och malört, 
chili och tomater, stora plan-
tor av kronärtskocka, boxar 
med purjolöksplantor. På 
kryddhyllan hittar du också 
flera sorters rabarber, bland 
annat den enda svenska sorten 
´Barbro´och en ny sort för 
året, ´Canada Red´med ge-
nomfärgade stjälkar som ger 
vacker saft och marmelad.

30%

Lågt olivoljekrus 52 cm i 
diameter, höjd 21 cm 1 075:-
30 % 750:- Finns 3 stycken

Högsmal kruka 44 cm i 
diameter, höjd 58 cm 1 550:-
30 % 1085:- Finns 2 stycken

EXEMPEL!
Finns många
olika sorter.

Här har vi byggt en portal vid 
spången över vår lilla damm. 
Stolparna är 3 m långa och 
8-10 cm i diameter. Kastanje-
trä behöver inte impregneras 
och grånar snyggt. Vi har 
grävt ca 50 cm djupa hål och 
gjutit fast portalen i betong. 
På stolparna sitter spaljén 
”Stolpen” från EldGarden 
och i krukorna kommer snart 
att växa MALABARSPENAT, 
Basella alba, en ätlig klätter-
växt. Allt du behöver, stolpar, 
spaljéer och växter finns på 
Äppelgården.


