
Kära trädgårdsvänner!
Först ett tack till alla er som kom till Tusen Trädgårdar. 
Vi hade ett 100-tal besökare och drygt 30 personer som 
blev guidade i trädgården. Lördagen den 16 juli var vi 
med på loppisrundan här i Österåker och då kom ett par 
hundra som både köpte loppisprylar och växter. Just nu 
går dagarna åt till att vattna, köra vatten och vattna igen 
under den stekande solen. Lördag den 23 juli stänger vi 
för semester och börjar den med tre dagar i Göteborg. Gå 
in på gothenburggreenworld.com så hittar du allt om 
årets största trädgårdshändelse i Sverige.
Den 17 augusti öppnar vi igen och då är du välkommen 
hit. Kom ihåg att Äppelgården alltid är värt en omväg.
Riktigt varma högsommarhälsningar  
Eva och Per
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Kasta skräpet i en kruka istället!
Så här års ska mycket visset och överblommat tas bort, sär-
skilt på sommarblommor. Då är det bra med något kärl på 
strategiska ställen. Men istället för en ful hink kan du istället 
placera en vacker kruka på platser där du brukar stanna till 
och klippa bort det som är överblommat.

Apropå klematis...
Vi har sagt det förut men det skadar aldrig att påminna. Klema-
tis gör sig alltid bäst när de få växa fritt, ta sina egna vägar och 
slå sällskap med den som just då passar bäst. Se här på 
C. ´Köningskind´som vi hade tänkt skulle klättra på rostpavil-
jongen men som hellre vill hänga lite med timjan och hemtrev-
nad eller ligga och slöa på marken.
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Semesterstängt
Även denna sommar kommer vi att ha semesterstängt i tre 
veckor från den 24 juli till den 16 augusti. Vi kommer dock att 
vara med på Österåkers sockendag den 6 augusti.
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Marktäckande klematis
Vissa arter av klematis kan inte klättra och har dess-
utom en stor bladmassa vilket gör dem till utmärkta 
marktäckare. Just nu nu har vi två namnsorter, den ena 
heter ´Mrs Robert Brydon´som du ser på bilden där den 
guppar i vår lilla damm. Den andra heter ´Praecox´, 
båda har blåvita litet oansenliga blommor, blir ca 3 m 
och blommar i aug-okt och tillhör Jounianagruppen.
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