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NYHETSBREV FEBRUARI 2018
Kära trädgårdsvänner!
Redan sista dagarna i februari men så har ju den månaden bara 
28 dagar. Ljuset börjar så smått komma tillbaka och man kan,  
om än på litet avstånd, skönja våren. Som så många gånger förr 
har vi lovat oss själva att inte börja för tidigt med vårsådderna. 
Men vårkänslorna gick inte att stoppa och redan har den slätbla-
diga persiljan börjat sticka upp och chilin är på gång.
I det här brevet hittar du en ny vinjett, UNIK BUTIK, där vi 
varje månad kommer att presentera en produkt som sticker ut 
litet extra. Vi börjar med en alldeles förtjusande liten smidessoffa 
signerad konstsmeden Mikael Carlsson i Forsheda.
Vill du vara först med årets nya klematis så beställer du enkelt 
direkt från nyhetsbrevet genom att klicka på e-postadressen och 
hämtar sedan vi öppnat den 28 april.
Håll utkik efter våren så hörs vi om cirka en månad!
Eva och Per

- alltid värt en omväg!

Nya klematis 2018
Varje år försöker vi på Äp-
pelgården att erbjuda några 
nya klematissorter, helst nya 
på marknaden, annars nya 
för oss. I år kan vi presentera 
två nya sorter, varav en ny 
för Sverige.

C. Sena Storblommiga-gruppen 
´Samaritan Jo´
Samaritan Jo lanserades på 
Chelsea Flower Show 2013 
och säljs i år i Sverige för 
första gången. Den har sil-

vervita blommor med ljuslila 
kanter och en svagt grön 
mittstrimma på kronbladen. 
Får 10-12 cm stora blommor 
i jul-sep. Blir ca 1,5 m och 
passar i perennrabatten, på 
låga spaljéer och i kruka. Be-
skärs höst eller vår till cirka 
15 cm över marken. 
Pris 220 kr. Beställ på 
boka@applegarden.se

butikUnik
Smidessoffa från Two Faces
Under vinjetten UNIK BUTIK kommer vi varje 
månad att erbjuda dig en trädgårdsprodukt som 
är litet extra, litet ovanligare, litet bättre och 
kanske litet dyrare som den här smidessoffan. 
Men om du bestämmer dig snabbt (innan du får 
nästa nyhetsbrev) och betalar 30% som hand-
penning får du ett riktigt bra pris. Ordinarie pris 
på soffan är 5 500 kr men ditt pris blir 4 500 kr. 
Handpenningen 1 350 kr fakturerar vi när vi fått 
din beställning. Knappa in på 
bestall@applegarden.se Välkommen!

Soffa av obehandlat järn med sits av betong. 
Längd 115 cm, bredd 43 cm och höjd 95 cm.

Dags att ta sticklingar
Nu är rätt tid att ta stickling-
ar från krukväxter, övervint-
rade sommarblommor och 
medelhavsväxter. Ta helst 
kraftiga toppar, spara endast 
några blad i toppen och stick 
i såjord eller sandblandad 
planteringsjord.

Små sticklingar, från t ex 
jätteverbena sticks bäst i en 
pluggbox medan större från 
t ex fikon sticks runt kant-
erna i en större plastkruka. 
Värme påskyndar rotningen.

STICKLINGSDAGS!

C. Atragene-gruppen ´Amber´
Amber är en vårblommande 
klematis som 2016 fick RHS 
pris för bästa växt på Chelsea 
Flower Show. Den har 
dubbla ljust gula klocklik-
nande blommor med svagt 
rosa utsidor på de yttersta 
kronbladen. Den blir 2,5 m 
och blommar i maj-juni och 
kan blomma om i augusti. 
Den ska inte klippas ner utan 
blommar på den gamla 
veden och får vackra fröställ-
ningar. Pris 250 kr. Beställ på 
boka@applegarden.se 

Håll utkik 
efter våren!


