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- alltid värt en omväg!

Nya klematis 2019
Här presenterar vi ett par 
sorter som kommer att ingå 
i vårt sortiment. Som vanligt 
kan du förhandsbeställa 
genom att skriva till 
bestall@applegarden.se

NYHETSBREV DECEMBER 2018

En riktigt Gott 

Nytt År önskar vi 

dig!

Kära trädgårdsvänner!
När vi skickat ut ett nytt 
nyhetsbrev ( som också läggs 
ut på hemsidan) brukar vi få 
2-3 nya mottagare som vill 
komma med i vårt adress-
register. Nu kommer det in 
e-postadresser varje dag. Vi 
ser ingen annan förklaring än 
att vi blev ”Månadens läsare” 
i trädgårdstidningen Allt om 
Träddgårds decembernum-
mer. Ursprunget till detta var 
att tidningen förra sommaren 
hade den här lilla rutan:

Vi skickade ett brev till 
chefredaktören Ann Fredlund 
och tackade, det här var vad 
vi små trädgårdsbutiker precis 
behöver. Hon tackade för 
uppmärksamheten och lovade 
att höra av sig, eventuellt 
också göra ett besök. Vi hade 
uppenbarligen väckt hennes 
intresse. För någon månad 
sedan damp det ner ett brev 
med förfrågan om vi vi ville 
bli Månadens Läsare. Och 
här, kära trädgårdsvänner ser 
ni resultatet till höger. Att det 
också skulle få den effekten 
att så många nya ville ha vårt  
nyhetsbrev, ja det hade vi nog 
inte räknat med. Men här 
gäller förstås den gamla san-
ningen, syns man inte så finns 
man inte. Men Äppelgården 
finns, du kommer att få höra 
av oss igen på det nya året.
Eva och Per

Clematis Tidiga Storblom-
miga -Gruppen ´Rosemoor´
Börjar blomma i juni med 
återkommande blomning 
ända till sept. Mörkröda 10-15 
cm stora blommor. Lämplig 
att plantera vid klätterrosor, 
spaljeer, pergolor, buskar och 
i stora urnor. Höjd: 1,5- 2 m. 
Fin att plantera med ljusblå och 
silvergrå perenner. Blommar 
riktigt och länge.

Clematis Tidiga Storblom-
miga-Gruppen ´Ninon´ 
Vita blommor med purpur-
röda ståndare. Rikligt med 7-10 
cm stora blommor i maj-juni, 
remonterar juli-sept. Höjd: 
1 m. Lämplig på spalje, i urna 
eller som solitär i perennrabat-
ten. Beskärs tidigt på våren till 
15 cm över marken.


