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NYHETSBREV JUNI 2018
Kära trädgårdsvänner!
Vi svettas i värmen och våndas över torkan och vattenbristen. Vi 
har nu varit utan bevattningsvatten* i ca 45 dagar och kör varje 
dag hem vatten från sjön. Det tar på krafterna och på humöret 
men än så länge har vi inte förlorat några växter i krukor men 
rabatterna börjar se lite hängiga ut. I skrivande stund fallar några 
ynka droppar men väderrapporten lovar ca 10 mm. Vi får se!
Snart är det dags för ny temahelg i månadsslutet och den ägnar vi 
helt åt Tusen Trädgårdar både lördagen och söndagen. I Sörmland 
är vi en av 44 trädgårdar och i hela Sverige knappa 1000. Läs 
mera om detta här bredvid och besök så många trädgårdar du 
hinner med. Välkommen!
Våra bästa trädgårdshälsningar
Eva och Per

- alltid värt en omväg!

Tusen Trädgårdar 1 juli
Då kan du besöka privata 
trädgårdar, gemensamhets-
odlingar, parker, koloni-
områden, balkonger men 
även trädgårdsbutiker och 
plantskolor kl 10-17. Många 
har guidade visningar, i an-
dra trädgårdar får du vandra 
runt själv, många säljer kaffe 
och en del har växter eller 
trädgårdspynt till salu.
Tusen Trädgårdar är Sveriges 
största trädgårdsarrange-
mang. Under en dag öppnar 
nära tusen trädgårdar upp 
för allmänheten för att sprida 
information och odlings-
glädje.
Äppelgården har öppet både 
lördag 30/6 och söndag 1/7
Vi har vår trädgård öppen 
båda dagarna 10-17 med 
kaffeservering och guidade 
visningar kl 11, 13 och 15.

Tusen 
Trädgårdar!

* HJÄLP, VATTNET ÄR SLUT!

Odlingsvärda perenner
Vi fortsätter vår lilla mi-
niserie med odlingsvärda 
perenner och upprepar att 
alla växter är förstås värda att 
odla i rätt sammanhang men 
det finns alltid några som 
man gillar litet extra.
TRÄDGÅRDSSOLBRUD 
Helenium Autumnale-gr 
´Moerheim Beauty´ är en 
lättodlad gammal sort från 
1930 med brunröda blom-
mor som blir 60-100 cm och 
blommar jul-okt. Kan förö-

Vi kör vatten från sjön 
varje dag för att klara alla 
våra krukor. Kom och hjälp 
oss att lätta på lagret så att 
fina växter slipper dö av 
torka. Här finns perenner, 
klematis, klätterväxter, som-
marblommor, pelargoner, 
kryddor och örter, medel-
havsväxter, häckplantor.

butikUnik

Även i år stänger vi för 
semester, två och en halv 
vecka i juli och laddar för en 
intensiv höstsäsong!

weekend
för

Vik  en

30% på alla 
växter

EXTRA ÖPPET
Onsdag 20 juni och 
torsdag 21 juni har vi 
extra öppet till kl 20.

kas genom delning på våren 
eller med sticklingar.  

FRANSKT KUNGSLJUS 
Verbascum chaixii  ´Al-
bum´ är särskilt trevlig 
då den gärna självsår sig 
i grusgångar som vackra 

utropstecken. Den är vit med 
lila öga och blir 80-100 cm 
med blommor i jul-aug. När 
det första floret börjar vissna 
klipper man ner och har 
snart flera nya spiror som en 
kandelaber.

Stängt i Midsommar
Midsommarafton och Mid-
sommardagen har vi stängt. 
Välkommen hit igen onsdag 
27 juni.

Finns även i en gul variant 
som också har lila öga.


