
Kära trädgårdsvän!
Innan de sista amaryllisknopparna ännu inte slagit 
ut och julkakorna knappt är uppätna är det dags att 
redan tänka på våren. Om man är lite trädgårdstrött 
i november–december så är den känslan som bort-
blåst redan i januari och man vill så gärna komma 
igång på det nya trädgårdsåret. Vi tänker kämpa på 
ett år till och även om kroppen säger ifrån i bland så 
är knoppen inställd på ännu ett år där vi vill ge dig 
växter, krukor och pynt av bästa kvalité och med med 
mycket kärlek och omsorg. Vår trädgård kommer som 
vanligt att vara öppen och ge dig inspiration att ta 
med till dina egna gröna rum.
Nytt år betyder också en del nyheter i stort och smått. 
En har du redan tagit del av, nyhetsbrevet som är 
tänkt att komma varje månad som e-brev. Där ska 
vi puffa för sådant som är aktuellt men också ge små 
handfasta tips som du kan ha nytta av. Du kan också 
boka, beställa och anmäla dig till evenemang.
Välkommen till oss under 2016. Kom ihåg att Äppel-
gården alltid är värd en omväg!
Eva och Per
Nya klematis 2016
Att ha en god sortering av svenska klematis och 
andra klätterväxter av bästa kvalité har blivit något 
av vårt signum. Under de 12 år vi har haft öppet har 
tusentals plantor hamnat hos trädgårdsentusiaster 
landet runt som ständigt frågar efter nya klematis. 
I år kan vi erbjuda för oss tre nya sorter i tre olika 
sortgrupper.

Cirka 8 cm stora fyllda 
klockor i apr–maj med 
kraftig doft. Blommar 
om under sommaren.  
Lämplig i spaljéer, plank, 
träd och som marktäck-
are. Höjd ca 3 m. Boka en 
´Pink Perfume´ redan nu 
på boka@applegarden.se
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Lågväxande, örtartad, 
rikblommig klematis som 
inte klättrar och blommar i 
jul–aug med vita klockfor-
miga blommor. Höjd 50–60 
cm. Boka en ´Baby  White´ 
redan nu på 
boka@applegarden.se

C. Integrefoliagruppen ´Baby White´

Blommar i jul-sep med 11–13 
cm stora blommor. Färgen är 
vackert violett med rödaktigt 
mittparti på kronbladen. Kläng-
er i buske, klätterrosor, små 
träd, spaljéer. Höjd 3–3,5 m. 
Boka en ´Star of India´redan nu 
på boka@applegarden.se

C. Sena Storblommiga gruppen ´Star of India´

Bygg en traditionell sittbänk
Emellanåt får vi frågan om vi inte har någon aktivitet 
som t ex örtfotbad, spaljébygge eller vedugnsbak som 
alla förekommit på Äppelgården under åren. Därför 
tänkte vi nu erbjuda dig en heldag i snickeriets tecken. 
Du får vara med från början, såga upp stocken i lämpliga 
dimensioner, kapa till bitar och skruva ihop två bockar. 
Tyvärr kan vi inte måla bänken då vi jobbar med färskt 
virke som måste torka före målning.

Tid: Söndag 29 maj kl 9–18. Kostnad 600 kr som 
inkluderar material till två bockar och en sittplanka ca 
180–200 cm lång samt förmiddagskaffe, enkel lunch 
och eftermiddagskaffe. Max 10 deltagare. Anmäl dig 
på boka@applegarden.se eller 070-734 30 40. Bekräfta 
genom att betala in avgiften på plusgiro 20 34 02-3 eller 
bankgiro 5869-8432. Välkommen med din anmälan, 
först till kvarn...

Kasta inte gamla fröer
Vi gissar att du precis som vi 
har fröer kvar från ett par år 
tillbaka. Vissa fröer är färsk-
groende men de flesta finns 
liv i även om det gått ett eller 
flera år. Titta först på påsen, 
där står inköpsår eller hur 
länge den får säljas. Sedan 
kan du göra en provsådd, vi 
tycker det är enklast att så 
några frön i en liten kruka 
och sedan avvakta resultatet.
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C. Atragenegruppen ´Pink Perfume´
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