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- alltid värt en omväg!

NYHETSBREV JANUARI 2018
Årets perenn 2018

I decemberbrevet skrev vi
litet kortfattat om Årets perenn 2018 som är HÖSTSILVERAX Actea simplex och
man avser främst de mörkbladiga sorterna till exempel
´Brunette´. Den är elegant,
har mörkt bladverk som
ger liv åt hela planteringar
toppat med skira, smultrondoftande blomspiror som
lyser upp trädgården om
hösten. Höstsilverax är en
pärla bland växter, många
trädgårdskreatörers älskling
skrev vi också i decemberbrevet. Under september

Kära trädgårdsvänner!
Nytt år och nytt nyhetsbrev från Äppelgården, dessutom i ny design som vi redan utlovat. Och det nya trädgårdsåret är ju redan
på gång. Snart har januari gått och vi kan inte låta bli att citera
den danske trädgårdskreatören Claus Dahlbys nyhetsbrev som
just damp ner i vår e-postlåda:
”På en eller anden måde føler jeg, at dagene er blevet længere. Det
er de også, men altså kun nogle få minutter.”

Så är det och snart märker vi att dagarna också blir ljusare och
att odlingslusten tränger på och då gäller det att vara beredd
med frökataloger, krukor och såjord. Själva sysselsätter vi oss
med att reda upp en del från förra året: sortera etiketter, laga och
måla trädgårdsmöbler samt beställa fröer, klematis och perenner.
Och i tankarna är vi redan vid öppningsdagarna i maj, bakom
vårens marknadsbord, i den spirande köksträdgården eller bland
alla krukor med sommarblommor. Passa på och dröm du också
för du vet ju att den mest märkvärdiga (och klart billigaste)
trädgården är ju den i dina tankar.
En fortsatt skön vinter önskar vi dig!
Eva och Per
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Köp Årets perenn
på Äppelgården

!
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skjuter höga, relativt tunna
men stadiga stjälkar upp
från bladverket. I topparna
utvecklas långa blomax med
pärlformade blomknoppar.
De slår ut som skira blommor i vitt eller rosa vars fina
doft sprids i omgivningen.
Plantorna blommar tills
frosten kommer, sedan står
blomställningarna kvar som
fina vintersilhuetter.

Årets perenn kommer
givetvis att finnas på
Äppelgården när vi
öppnar för säsongen.
Räkna med två namnsorter, Actea simplex
´Brunette´med gräddvita
blommor och Actea simplex
´Pink Spike´med rosa blommor, båda i 5-literskrukor
som kommer att kosta 260 kr.
Förhandsboka gärna, klicka
bara på boka@applegarden.se
Årets perenn brukar var riktigt eftertraktad,

Återanvänd
julblommorna

Just nu åker många av våra
julblommor i soppåsen eller
till komposten. Amaryllis
är det många som kämpar
med och några lyckas medan

varje månad då vi kommer
att ha öppet både lördag och
söndag, då med olika teman
som du kan läsa mer om
nedan. De aktuella öppethelgerna blir följande:
28-29 april Säsongsöppning
27-28 maj, 30 juni-1 juli Trädgårdens dag, 28-29 juli, 25-26
augusti, 29-30 september.
Eventuellt kan julihelgen
falla bort för semesterstängning. Att vi ändrar öppettiderna beror på att vi vill ha
litet mer sammanhängande
helgledighet.

Vik en

weekend
för

tazett inte är någon idé att
spara. Det är det däremot
med hyacinterna som kan
planteras ut och kommer
tillbaka men i något tunnare
skepnad.

Nya öppettider 2018

Redan i oktoberbrevet förra
året nämnde vi om en del
ändringar, bland annat öppettider för Äppelgården.
För 2018 gäller följande. Vi
kommer att ha öppet som
vanligt ons-fre 10-18 medan
lördagarna kommer att vara
stängda utom sista helgen i

Gör det, vik ett veckoslut
varje månad för Äppelgården. Ta del av intressanta
ämnen och träffa inspirerande personer, njut av vårt
kaffe med hembakat bröd
och handla i lugn och ro.
Programmen för veckosluten är inte fastställda men
här är några rubriker vi
jobbar med:
Årets perenn, Klematis,
Den vita trädgården, Pelargoner, Kryddträdgården,
Medelhavsväxter och -krukor, Sköna och gröna blad,
Bi- och fjärilsväxter, Bord
och bänkar i trädgården,
Tusen Trädgårdar.
När programmen är spikade
hittar du dem här i nyhetsbreven och förstås också på
hemsidan.
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