NYHETSBREV
från

NOVEMBER
2016

applegarden.se

FOTO: LARS HÅKAN NILSSON

Nu är hög tid att ge klematisen benmjöl

Nu är hög tid att gå en runda i trädgården med benmjölshinken, ge varje planta en näve och säga tack för i år. Tänk
då på att ingen Atrageneklematis, alltså de som blommar
på våren ska klippas ner. Behöver de föryngringsbeskäras
gör du det bäst på våren genom att ta bort torra grenar
när plantan börjar grönska. Sommarblommande grupper,
Tidiga- och Sena Storblommiga-Gruppen, Viticella -, Integrifolia -, Jouniana -, Texensis -, Vitalba - med flera kan du
klippa ner nu till ca 20 cm över marken eller vänta tills i vår.

Kära trädgårdsvänner!
Nu har vi haft stängt i några veckor och kunnat tänka
tillbaka på säsongen som gått. Men när vi knappt hunnit sätta oss ner är det dags för nästa arbetsuppgift, att
binda kransar till jul. Vi kommer i år att bara vara med
på en julmarknad, den här i Österåker den 3 december.
Julblommor, kransar och annat som inte går åt där är du
välkommen att handla här på Äppelgården ända fram till
jul. Men ring gärna först så att du vet att vi är hemma.
Årets sista nyhetsbrev kommer kring julhelgen, till dess ha
det så bra.
Eva och Per

Bind en krans i advent

Just nu är vårt orangeri en kransbindarverkstad med
ris, halmstommar och pynt. Vackraste kransarna gör du
med enbart material från naturen. På bilden ser du överst
mosskransar, till vänster buxbom, i mitten murgröna med
inbundna tazetter, sedan blåbärsris och nederst kransar
bunda av enris, gärna med bär kvar om du hittar sådana.
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C. Atragene-Gr´Albina Plena´

C. Texensis-Gr´Princess Diana´

NOVEMBERTIPSET

Ge ett presentkort i julklapp!

Ibland kan det vara svårt att hitta presenter, särskilt till personer ”som har allt” eller som säger sig inte vilja ha mer grejor.
Då kan ett presentkort vara lösningen. Är personen i fråga
dessutom trädgårdsmänniska, ja då kan ett presentkort från
Äppelgården bli väldigt uppskattat. Du bestämmer förstås
beloppet och presentkortet gäller sedan för köp av växter eller andra varor på Äppelgården. Slå en signal eller skicka
e-post så fixar vi resten.

PRESENTKORT
Gäller för köp av växter och andra varor på Äppelgården

Värde XXX (Xhundra) kronor

– en bra bit av Sörmland!
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