
Kära trädgårdsvänner!
Här kommer marsbrevet som med knapp nöd når dig 
innan månaden är slut. Äntligen lite sol och värme, igår 
fick fiskarna flytta ut i dammen och de första perennerna 
flyttades från den lite kalla bänkgården ut till värmen 
på ”lagret”. I orangeri och växthus frodas frösådder och 
sticklingar av sommarblommor och kryddväxter. Snart 
kommer klematisen hem som ska märkas om med våra 
egna etiketter och skyltbilder. De perenner som vi köper  
in ska få större krukor och bättre jord och även de ska 
få nya etiketter av egen produktion.Till sist önskar vi dig 
riktigt fina vårdagar i trädgård och på balkong. Och så 
ses vi förhoppningsvis på våra öppningsdagar som du kan 
läsa mer om nedan.
Bästa hälsningar
Eva och Per
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Välkommen till våra öppningsdagar
Bara en månad kvar till Äppelgården öppnar för 
säsongen. Så här ser programmen ut:

Fredag 28 april. BYGGNADSVÅRD. Vi gästas av Mia  
Örnklev och Lars Ax från Fönsterstallet som kommer 
att visa och berätta om hur gamla ting kan återanvän-
das i hus och trädgård.

Lördag 29 april. KLEMATIS. Klematiskännaren Jan 
Lindmark kommer tillbaka för trettonde gången och 
delar med sig av sina aldrig sinande kunskaper om 
släktet klematis.

Söndag 30 april. RABARBER. Matkreatörerna 
Monika och Hans Naess är dagens gäster. Monika är 
mathantverkare med sylt och saft som specialite´och 
Hans är Sörmlands egen matambassadör.

Måndag 1 maj. PELARGONER. Elisabet Olow och 
Lillemor Frisen kommer från Pelargonsällskapet i 
Södermanland och ska tillsammans med Österåkers 
egna pelargonentusiaster Lena och Morgan Fredriks-
son svara för dagens program.

Fyra program varje dag kl 10.30, 12.00, 13.30 och 15.00 
Mellan programmen finns tid för frågor och kaffe. Ut-
förligt program kommer med nästa nyhetsbrev.
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Ännu en ny klematis 
En av årets nya sorter kom 
inte med i marsbrevet. Vill du 
vara säker på att få den vill 
vi att du bokar redan nu på 
boka@applegarden.se
´Princess Kate´ introducera-
des 2011 och fick redan året 
därpå pris som bästa planta i 
Nederländerna där den kom-
mer från. Prinsessan Kate är 
gift med prins William i det 
engelska kungahuset. Så nu 
vet du det!

På dagarna är det inga 
problem att hålla varmt 
i växthuset men de kalla 
nätterna kräver extravärme. 
Har man en värmefläkt är 
det bra att låta den blåsa 
varm luft på en (plåt)tunna 
som man från början fyllt 
med varmt vatten. Tunnan 
hjälper till att hålla värmen 
och klarar troligen ett even-
tuellt strömavbrott.
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Små upprättstående vit-
rosa klockor med mörkrött 
svalg i jul-sep. 3-4 m. 
Lämplig i buskar, låga träd 
och som marktäckare. 

C. Texensisgruppen 
´Princess Kate´
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Viktigt med lock 
på tunnan!

Vårpyssel i perenrabatten 
De senaste dagarna har Eva ägnat sig åt våra stora perenn-
rabatter på framsidan av boningshuset. Perennblasten har 
stått kvar över vintern men nu slagits ner med lie och krat-
tats upp. Det som blir kvar blir maskmat. Sedan har rabat-
terna fått ett lager sållad näringsrik kompostjord (högen 
uppe till vänster). Det är lättast att göra detta jobb innan 
växterna börjat titta upp. Nu klarar sig rabatten fram till 
någon gång på högsommaren då den får ett ca 10-15 cm 
tjockt lager med färskt gräsklipp.


