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- alltid värt en omväg!

EXTRA NYHETSBREV JUNI 2018

40%

Vi har just nu två sorter i
lager, AVENBOK Carpinus
betulus E-planta i 5-literskrukor och MÅBÄR Ribes
alpinum ´Schmidt´ i 3,5
literskrukor. Först till kvarn...

Kära trädgårdsvänner!
Värmen fortsätter och inget regn i sikte. Vi måste fortsätta att köra
vatten för att rädda våra växter. Därför vädjar vi återigen till dig,
kom hit och hjälp oss att lätta på lagret. Varje kruka färre betyder
mindre vatten och mindre arbete. Som ”tack för hjälpen” vill vi
också ge dig rabatt på våra andra varor som du kan läsa om här
bredvid.
Vi närmar oss månadsslutet och det 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

20%
Får du på alla krukor, spaljeér och trädgårdspynt.

Eva och Per

för allmänheten för att sprida
information och odlingsglädje.

30%

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.
Alla rabatter gäller förstås
också under veckoslutet.
Passa på och gör en bra affär
på en gedigen kruka eller ett
vackert växtstöd.

Här finns perenner, klematis,
klätterväxter, sommarblommor,
pelargoner, kryddor och örter,
medelhavsväxter och en del
annat.

Tusen Trädgårdar 1 juli

Då kan du besöka privata
trädgårdar, gemensamhetsodlingar, parker, koloniområden, balkonger men
även trädgårdsbutiker och
plantskolor kl 10-17. Många
har guidade visningar, i andra trädgårdar får du vandra
runt själv, många säljer kaffe
och en del har växter eller
trädgårdspynt till salu.
Tusen Trädgårdar är Sveriges
största trädgårdsarrangemang. Under en dag öppnar
nära tusen trädgårdar upp

15%

Gäller staket och kastanjeträstolpar som vi har i lager. Boka
gärna så reserverar vi för dig.

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