
Kära trädgårdsvänner!
Det är den 28 april och bara några dagar kvar tills våra 
öppningsdagar när snön vräker ner utanför arbetsrums-
fönstret. Men när bilden ovan togs var det fint väder 
och man ser hur det börjar grönska i perennkrukorna i 
bänkgården som är byggd ovanpå på vår nya avloppsan-
läggning. I lördags startade vi säsongen med vårmarknad 
i Kumla sjöpark, en fantastisk anläggning väl värd ett 
besök. Termometern visade +2 grader på morgonen och 
våra grönsaksplantor som fått störta ut från växthusvär-
men slokade betänkligt. Men stämningen var god med 
många glada köpare trots aprilvädret.
Du har säkert prickat in våra öppningsdagar men det 
skadar aldrig att påminna. Det blir fyra dagar, alla med 
gedigna program dagen lång. Välkommen!
Tor 5 maj: Klematisdag med veteranen Jan Lindmark
Fre 6 maj: Vandring bland Äppelgårdens lökar med Per
Lör 7 maj: Årets perenn och andra fetbladsväxter
Sön 8 maj: Annika Gustavsson pratar om sot och bot
Klicka här för att se alla dagarnas program.
Bästa trädgårdshälsningar
Eva och Per
PS. Har du inte fått tidigare nyhetsbrev, klicka här och 
anmäl dig till vårt e-postregister.
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Klipp ner sommarblommande klematis
Nu är hög tid att klippa ner sommarblommande klematis 
och klippa bort torra grenar från de vårblommande när 
de börjat grönska. Och tänk sedan på att alla rankor inte 
behöver bindas upp, det blir jättesnyggt att låta klematis-
blommorna vila på t ex perenner som här med ´Summer 
Snow`på kärleksörtens blommor.
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Nya perenner
Vi har fått hem en hel del nya perenner som vi tycker 
är odlingsvärda. Här kommer några smakprov:

Miljösmarta krukor
Terracotta är ett överlägset 
miljösmart material jämfört 
med komposit, plast eller plåt. 
Återvinningen är mycket enkel 
då i princip terracottan som 
ju är bränd jord kan återgå till 
marken som fyllnadsmaterial 
utan att skada miljön. Terra-
cottan åldras med behag precis 
som allt annat som är vackert. 
Nu har vi fått hem årets leve-
rans från Kreta och Toscana. 
Kom själv och se, vi lovar att 
du blir hänförd över den fina 
hantverkstraditionen.

Platser kvar till bänksnickardagen 
Det finns fortfarande några platser kvar till snickardagen 
29 maj. Gå in på Nyhetsbrev januari, och anmäl dig snarast.

STJÄRNFLOCKA
´Hadspen Blood´

SOLHATT
´Cheyenne Spirit´

ALUNROT
´Circus´

HYACINTVIVA
Primula vialii

JÄTTEVALLMO
´Royal Wedding´

REGNBÅGSLUPIN
´My Castle´

Vår lilla damm har fått tillökning
Precis till öppningsdagarna har vi fått ett större vattenblänk 
utanför orangeriet. Än så länge är det mest sten, vatten, ek-
plankor och några kopparfärgade metallkulor som också finns 
till salu. Men här ska snart bli både blommigt och lummigt.


