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Årets perenn 2018

”Ett elegant, mörkt bladverk som ger liv åt hela planteringar
toppat med skira, doftande blomspiror som lyser upp trädgården om hösten. Höstsilverax är en pärla bland växter,
många trädgårdskreatörers älskling och Årets Perenn 2018.”
Så skriver Perennagruppen, en sammanslutning av perennodlare från Skåne till Mälardalen som varje år utser den
växt som ska bli Årets Perenn.

Kära trädgårdsvänner!
Nu är det inte många dagar kvar till jul och här på Äppelgården ligger ett tunt snötäcke över hus och trädgård.
Vi vill ju gärna att våra krydd- och perennkrukor fryser
till en aning och sedan täcks av snö. Nu är inte så ofta det
blir så utan tjäle och mildväder om vartannat har blivit
allt vanligare. Men de flesta växter verkar att som katten
ha nio liv och kommer snällt tillbaka.
2018 närmar sig och vi ser fram mot ett nytt år tillsammans med alla er som inte bara är våra kunder utan
också våra bästa trädgårdsvänner. Vi ska efter bästa
förmåga bjuda er på nya trädgårdsupplevelser förmedlade
med omtanke och kärlek. Några förändringar kommer vi
att göra som vi hoppas ni ska gilla. Den första kommer
redan i januari med nyhetsbrevet i ny design!
En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT TRÄDGÅRDSÅR
önskar Eva och Per

Trädgårdsåret är inte riktigt slut

I förra nyhetsbrevet lovade vi att vi skulle hålla öppet
de sista dagarna före jul. Vi vet att många har det lite
stökigt den sista veckan och att julblommorna kan bli
sista minutenköp. Vi har öppet tisdag 19 dec till fredag 22 dec kl 10-18. Vill du komma efter kl 18 bör du
ringa först. Vi kommer att fylla på med julblommor
på måndag 18 dec så ring eller e-posta gärna senast
söndag kväll med dina önskemål.

DECEMBERTIPSET
Vi fortsätter på temat julrosor, i november skrev vi om hur
du kan hantera din julros inne och sedan plantera ut den.
Nu tänkte vi tipsa om hur denna tåliga vinterblommare
kan fungera i ett arrangemang på trappan, på altanen eller
ute på vinterträdgårdsmöbeln. Här ser du den samplanterad med Gaultheria procumbens VAKTELBÄR, en tålig
perenn med lingonliknande blad och bär. Både den och
julrosen klarar åtskilliga minusgrader, slokar lite vid sträng
kyla men repar sig oftast. Tänk bara på att odlingskärlet
också ska tåla kyla som till exempel den här lådan hopsnickrad av mer än 100 år gamla panelbrädor.
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