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- alltid värt en omväg!

NYHETSBREV OKT•NOV•DEC 2019

Gott Nytt        

Trädgårdsår 

2020

Kära trädgårdsvänner!
Här kommer ett mycket försenat nyhetsbrev. Oktober, november och 
december har passerat och vi är inne på det nya  året 2020. Hösten 
har varit jobbig för oss med olika krämpor och därmed brist på ork. 
Det är nu över 20 år sedan vi köpte Äppelgården och företaget 
har varit igång i mer än 15 år. Det har varit fantastiska år med så 
många nya trädgårdsvänner och så många upplevelser och goda 
samtal. Vi tycker att vi hyggligt har levt upp till vår målsättning 
när vi började: att sälja högkvalitativa växter och andra varor och 
bara sådant som vi själva gillade, försöka hålla oss till närodlat 
och svensktillverkat så långt det varit möjligt, att lyssna på dig som 
kund och hjälpa dig med ditt val av varor. Har något blivit fel har 
vi rättat till det så att både du och vi har blivit nöjda.
Våra temadagar har varit våra riktiga höjdpunkter. Vi har ar-
rangerat flera hundra miniföreläsningar och bjudit in en mängd 
olika trädgårdsprofiler som delat med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper som vi hoppas ska ha inspirerat dig till eget skapande i 
din trädgård, kolonilott eller balkong. Allt detta har vi bjudit på och 
fått så mycket tillbaka i form av nöjda kunder varav många också 
blivit våra vänner som vi träffar litet mera privat.
Men var sak har sin tid och åldern tar så småningom ut sin rätt. 
Per har passerat 80 och Eva närmar sig 75. Vi måste nu fundera 
på fortsättningen, men vi vill ju så gärna på något sätt fortsätta att 
träffa er alla som blivit våra trädgårdsvänner. Vi tänker medan vi 
väntar på ljusare tider men tar gärna emot förslag. Vi lovar också 
att ni ska få veta hur det blir!
Vänliga trädgårdshälsningar
Eva och Per

Vår huskatt Maja är död
Hon somnade in på köksgol-
vet på Juldagen nästan 20 år 
gammal. När en bil svängde 
in på parkeringen sprang hon 
ut, väntade på att bli klappad 
och traskade sedan runt med 
kunderna i trädgården.

Årets perenn 2020
Årets perenn som varje år 
utses av Perennagruppen, 
en samling odlare som är en 
del av LRF. Årets perenn är 
alltid frisk, härdig, vacker och 
lättodlad. I år har man utsett 
GILLENIA Gillenia trifoliata 
som också har ett äldre namn, 
TREBLADSSPIRA då den har 
trefingrade blad.

Tack vare den milda hösten 
blommade höstkrokusen 
nästan ända till jul.

Höstkrokusen         
blommade till jul

Gillenians vita blommor 
ligger som en svärm av små 
fjärilar över ett friskt grönt 
bladverk. De röda foderbla-
den gör nästan blomman 
tvåfärgad. I rabatten breder 
växten ut sig i lugn takt till 
en planta som kräver nästan 
en kvadratmeters plats och 
är cirka 80-100 cm hög. Till 
hösten får den fantastiska fär-
ger i nyanser av rött och gult. 
Vi har sålt en stor mängd av 
gillenia under årens lopp och 

alla kunder har varit mycket 
nöjda men många har gett 
den här kommentaren efter 

något eller ett par år: ”Tänk 
om jag hade köpt den här 
växten tidigare i livet!”


