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- alltid värt en omväg!

NYHETSBREV AUGUSTI 2019

Öppet igen på   

Äppelgården!

Kära trädgårdsvänner!
Först ett tack till alla er som kom på vår öppethelg och loppisrunda 
den 20-21 juli. På lördagen kom bilar i en jämn ström från strax 
före klockan 10 till halv sex. På söndagen kom inte riktigt lika 
många men vid lunchtid var pelargonkakan slut och vi fick leta i 
frysen efter kaffebröd. Växter, krukor och pynt försvann snabbt och 
det mesta av grejorna på det 50 m? långa loppisbordet hade en 
strykande årgång. Bland det som blev kvar kan du fynda när vi nu 
öppnar igen. Vi har också laddat upp med litet ”nya” loppisgrejor!
Vi kommer inte att fylla på med nya växter men det finns fort-
farande gott om höstblommande perenner och kryddor. Det blir 
ingen öppethelg i augusti då vi sista helgen är på Trädgårdsmark-
naden i Tennisparken i Vingåker och hälsar dig välkommen dit.
Vänliga trädgårdshälsningar
Eva och Per

30%
på alla krukor

Pålitliga dagliljor
När vi för drygt 15 år sedan 
startade vår verksamhet 
på Äppelgården satsade 
vi stort på Hemerocallis 
DAGLILJOR. Vi hade ca 
60-talet sorter som vi odlade 
i markbäddar med varje sort 
”inramad.” Men det skulle 
så småningom visa sig att de 
växtvilliga dagliljorna ”kröp 
under” inramningen och 
beblandade sig med grannen. 
Dagliljor som inte blommar 
är nästan omöjligt att skilja 
från varandra och för några 
år sedan grävde vi upp de 
som blommade och satte i 
krukor och resten slängde vi. 
Det resulterade i att vi nu har 
ett 30-tal  sorter som vi har 
hygglig koll på. Välkommen 
att handla en av våra mest 
pålitliga och tåliga perenner. 
Och om du inte visste det 
så är dagliljor inga liljor och 
ratas av både liljebaggar och 
hjortar.

Dags att 
beställa höstlökar
Som bilaga till det här brevet 
finns årets lökbeställning. Du 
hittar inte lika många sorter 
som tidigare år men istället tar 
vi hem större kvantiteter av 
varje sort. Förra året tog flera 
sorter slut väldigt tidigt. Om 
du beställer genom att fylla i 
direkt på beställningsbladet får 
du 10% rabatt. Från och med 
den 18 september kan du köpa/
hämta lökar på Äppelgården.

NU 50% PÅ 
ÖVERBLIVIT 
FRÅN LOPPIS-
RUNDAN! 

Nu finns våra sittbänkar målade med linoljefärg
Äppelgårdens traditionella sittbänkar är tillverkade i trä, 
bockarna i gran och sittplankorna i furu. Allt virke är sågat på 
Äppelgården. Bockarna är skruvade med träskruv för utom-
husbruk och allt är målat med linoljefärg från Gysinge. 

15% grön umbra

TrävitEngelskt röd100% kromoxidgrön

Obruten vit Ca 60% gulockra

Vit, grå (15% grön umbra) och gulockra finns klara för leverans.

       Övriga färger ca tre månaders leveranstid. Pris 1 250 kr.

Beställ genom att fylla i antal och namn direkt på den här beställningen. Spara 
sedan om den med nytt namn t ex “Majas lökar 2019” och bifoga den  med din 
e-post till bestall@applegarden.se Vi meddelar dig per e-post eller telefon när 
du kan hämta lökarna. Vill du komma och handla direkt på Äppelgården går det 
förstås bra och säkrast från den 18 september. Välkommen med din beställning!

LÖKAR AV BÄSTA KVALITET
varav flera EKOLOGISKA
Lökarna kommer direkt från Holland och 
är av högsta kvalitet. Största 
storlek på de allra flesta sort-
erna. Se under respektive sort. 

Namn_______________________________________________________ Tel________________________

e-post__________________________________________________________________________________

Allium ´Purple Sensation´
Purpurlök 90 cm 10/12
15:-/st ___________

Allium sphaerocephalon
Klotlök 90 cm 6+
4:-/st __________

Colchicum ´Giant´
Tidlösa 15 cm 24+
35:-/st __________

Frittelaria meleagris ´Mix
Kungsängslilja 20 cm 6+
6:-/st __________

LÖKGLÄDJE från
           10% om du beställer här!         DIREKT FRÅN HOLLAND!

Galanthus nivalis 
Snödroppe 15 cm 6+
7:-/st __________

EKO

EKO

EKO

Muscari ´White ´
Pärlhyacint 15 cm 7/8 
5:-/st __________

EKO

Muscari armeniacum
Pärlhyacint 15 cm 7/8 
5:-/st __________

EKO

Narciss ´Recurvus´
Pingstlilja 40 cm 12/14
12:-/st  _________

EKO

2019

EKO

Chionodoxa ´Alba´
Vårstjärna 15 cm 4/5
6:-/st  _________

Narciss ´Sailboat´
Påsklilja 35 cm 10/12
8:-/st  _________

EKO

Crocus chrys ´Cream Beauty´
Krokus 10–12 cm 5+
2.50/st __________

Ny!

Tulipa clus.´Peppermintstick´
Italiensk tulpan 20 cm 6+
5:-/st __________

Ny!
Tulipa ´Pink Impression´
Darwintulpan 60 cm 11/12
6:-/st __________

Tulipa ´Red Impression´
Darwintulpan 60 cm 12+
6:-/st __________

Tulipa ´Hakuun´
Darwintulpan 55 cm 12+
6:-/st  __________

Tulipa ´Spring Green´
Viridifloratulpan 50 cm 12+
6:-/st __________

Tulipa ´Golden Apeldoorn´
Darwintulpan 55 cm 12+
6:-/st __________

Tulipa ´Angélique´
Dubbelbl tulpan 45 cm 12+
7:-/st  __________

Tulipa ´Carnaval de Nice´
Dubbelbl tulpan 50 cm 12+
7:-/st  __________

Tulipa ´Zwanenburg´
Botanisk tulpan 35 cm 7+
6:-/st  __________

EKO


