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Kära trädgårdsvänner!
I förra nyhetsbrevet i juli sa vi att vi hör av oss när vi har nå-
got viktigt att berätta. Då var det loppisen här i Österåker och 
nu är det julmarknaden också här i idrottshallen vid friskolan 
i Österåker. Läs mer om den nedan.
Vi knegar på om än i sakta mak, de senaste veckorna knappt 
i styrfart då Eva fått en ny knäled och tar sig fram med hjälp 
av rollator. Per har gjort en gråstarroperaton och kan nu läsa 
tidningen igen. Nästan som trolleri att få synen fixad på en 
halvtimme.
Det vi orkat med att göra är precis det som folk gjorde på 
landet förr, fixa, laga, måla. Det betyder att vi målat gren-
trädgårdsmöbeln som restaurerades till trädgårdsmöbelut-
ställningen 2011 och gjort två nya dörrar som du kan läsa om 
här bredvid.
Hoppas vi ses på julmarknaden på lördag. 
Eva och Per
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Blommor, grönt och lite 
för magen
Det är vad vi kan erbjuda 
på lördag. Ett betydligt 
mindre sortiment än du är 
van att se på våra mark-
nadsbord. Men samma 
höga kvalité på våra växter. 
Hyacinter, amaryllis och 
inte minst julrosor. Vi lan-
serar också P. calliope mer 
känd som KÄRLEKS-
PELARGONEN nu som 
”julpelargon.” För den 
som inte tål den starka 
doften av våra traditionella 
julblommor finna garante-
rat luktfria TAKLÖK och 
ECHEVERIA.

Ändrade 
betalningsrutiner
Du kan inte längre betala 
med kort på Äppelgården. 
Nu gäller swishbetalning
123 31 71 295 eller kontant 
betalning. 

JULMARKNADJULMARKNAD
Sockenrådets

i Österåker
lördag 3 dec kl 10-14 

Försäljning avFörsäljning av

• kaffe • hantverk• kaffe • hantverk  
• bröd  • kransar • bröd  • kransar 
• julpynt • böcker • julpynt • böcker 
• lotter m m  • lotter m m  

LLunchmusik unchmusik 
i kyrkan kl 12i kyrkan kl 12

Gröt och 
skinksmörgås 
i skolan

Den gamla dörren hade 
tjänat ut
När vi flyttade in på Äppel-
gården började vi genast att 
förtäta, bygga flera hus så 
att det så småningom skulle 
se ut som det en gång hade 
gjort. Bland annat byggde 
vi bodar och arrangerade 
det som i trädgårdskon-
sten kallas focal point, 
man står på en punkt och 
fäster blicken långt bort. 
När man står i öppningen 
till vårt orangeri ser man 
genom rostpaviljongens 
båda öppningar en vacker 
gul dörr som avslutar ett 
bodkomplex. Den dörren 
(som egentligen var en 
innerdörr) hade efter nästan 
20 år tjänat ut och ska nu 
ersättas av en ny.

God Jul och
Gott Nytt 
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