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- alltid värt en omväg!

NYHETSBREV JAN•FEB•MAR•APR 2020

Var rädd om 

dig så hoppas vi 

att vi ses!

Kära trädgårdsvänner!
Ingenting är som vanligt i dessa coronatider, inte heller Äppelgården. 
Vi kommer inte att öppna kring 1 Majhelgen som vi gjort sedan vi 
startade. I och med detta avslutar vi också vi vår försäljningsverk-
samhet. Det är ett stort och tungt beslut efter nära 20 år men vi för-
varnade redan vid nyåret om att vi nog inte skulle orka längre och att 
2020 skulle bli vårt avslutningsår. Trots situationen här och i världen 
känns det ändå rätt att lägga ner verksamheten nu.
Vi har nu varit i karantän i sex veckor och är inte sysslolösa på 
dagarna men det känns bra att få göra saker man har lust med och 
i den ordning som andan faller på. Vi har sått en del grönsaks- och 
sommarblommefröer för eget bruk och tagit hand om de perenner 
och medelhavsväxter som övervintrat i krukor utomhus respektive i 
orangeriet. Allt har grott väldigt snabbt och bra, kanske beror det på 
att vi sått och stuckit betydligt mycket senare än vi brukar.
Som  du säkert själv märkt tenderar det alltid att bli för många sorter 
och för många plantor att ta hand om så därför kan det säkert om 
några veckor finnas grönsaks- och blomplantor till salu om det skulle 
passa dig och om vi tillsammans respekterar de bestämmelser som 
finns och som vi alla måste följa. Ring eller SMS:a innan du åker hit 
så att du säkert vet att vi är hemma.
Till sist ett tack för de här fantastiska åren vi fått ha tillsamman med 
dig och alla våra andra trädgårdsvänner. Vi hoppas förstås att vi
ska kunna fortsätta att träffas. När tillfälle ges kommer vår trädgård 
att vara öppen för besök.
Vänliga trädgårdshälsningar
Eva och Per
PS. Vi hoppas kunna fortsätta med våra nyhetsbrev men kanske inte varje må-
nad. Du vet väl att alla gamla brev finns på hemsidan under NYHETSBREV. 

Lägg dig på rygg och kika
Normalt sett tittar vi på blom-
mor uppifrån eller från sidan. 
Men i vissa fall kan en växt 
var ännu med tilldragande om 
man kikar på den underifrån. 
Så är till exempel fallet med 
Frittelaria ´Maxima Lu-
tea´KEJSARKRONA som just 
nu blommar för för fullt.

Ändrade 
betalningsrutiner
Du kan inte längre betala 
med kort på Äppelgården. 
Nu gäller Swishbetalning
123 31 71 295 eller i undan-
tagsfall kontant betalning. 
Hoppas det ska fungera!

Den här lilla annonsen var 
införd i Österåkersbladet, vårt 
lokala blad till alla Österåkers-
bor.

Vi avvecklar vår verksamhet
I coronatider har vi beslutat att inte öppna 
vår handelsträdgård i år. I och med detta 

avslutar vi också vår nästan 20-åriga 
verksamhet på Äppelgården. Tack kära 

trädgårdsvänner för alla fina upplevelser 
och alla goda trädgårdssamtal. Beroende 
på hur coronaläget utvecklas kommer vi 
kanske att ha öppet för viss utförsäljning.

Vänliga hälsningar
Eva och Per

– en bra bit av Sörmland!
070-734 30 40 •  070-535 37 10

Har du också märkt att scillan varit särskilt 
blomrik i år. Man kan undra varför?


