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- alltid värt en omväg!

NYHETSBREV JULI 2019

Helgöppet och

loppis 20-21 juli

10-17!

Kära trädgårdsvänner!
Alla vi trädgårdsägare måste ju vara nöjda med  vädret detta 
år. Vi har fått både vatten och värme och vi gissar att även din 
trädgård just nu står i sitt grannaste flor.
Det här blir sista nyhetsbrevet innan vi stänger för som-
mar- uppehåll 22 juli till 13 augusti. Helgen 20-21 juli är det 
loppisrunda i Österåker och vi på Äppelgården är förstås med. 
Mer om detta nedan. Sommar-rean fortsätter även denna sista 
veckan och över helgen, nu med ännu generösare rabatter som 
vi hoppas du vill ta del av. Välkommen till både rea och loppis.
Eva och Per

50%

weekend
för

Vik  en

Lördag-söndag 20-21 juli 
har vi öppet 10-17. Du kan 
dricka kaffe och fynda på vår 
stora SOMMAR-REA. Än 
finns hygglig sortering av 
perenner, kryddor, pynt och 
rost i olika varianter.

på nästan* allt!
(* Gäller inte Guldkannan Towa, rabattkanter av 

Cortenstål, medelhavsväxter, fruktträd 
och våra traditionella sittbänkar )

Österåkers loppisrunda 
20-21 juli kl 10-17
Äppelgården är en av drygt 40 
ställen med loppis i socknen. 
Du hämtar en karta i kyrkbyn 
men du kan också få en av oss. 
Som vanligt blir det kaffe med 
hembakat, trädgårdsbutiken 
med stor SOMMAR-REA är 
förstås också öppen. Efter lop-
pisen stänger vi för semester 
22 juli- 13 augusti! 

LOPPISRUNDA
Vi har letat i skåp och lådor,i bodar och på vin-
dar och hittat en hel del grejor som vi vill bli av 
med. Bland annat det här:
brödskrin, motorsåg, nytt spröjsat fönster 60 x 60 
cm med enkelglas och karm, små vinschar, trähjul, 
wire i olika dimensioner och längder, plywoodbox-
ar, lagerhyllor, nya och gamla rep, gamla trälådor, 
plåtvattenkannor, gamla fönster, låga spjälstaket, 
trädgårdsmöbler, spaljéer, marksten, terracottakru-
kor, fat och urnor, böcker, trädgårdstidningar, litet 
plåtbord, våningsfat i byggsatser, pall, piedestal, 
gammal kista, stolsdyna, gamla stolar, resväska 
i läder, trasmattor, plåtbricka, skrivbordslampa, 
glasburkar, hushållsvåg, mässingsstakar, halvfa-
brikat i trä, skärbrädor, fladdermusholk, bobiner, 
bambukratta, verktygslåda, gamla verktyg, besman, 
knoppbräda, tavlor bl a Gösta Liljedahl, H-E Eriks-
son, G W Hill, reprodutioner Yrjö Edelmann, seka-
tör, örtsax, käppar, block, lås, schackel, kopparkärl, 
cykelbarnsadel, trädgårdstolar, porslin, jutesäckar, 
pluggplantboxar, trädgårdskärra, korgar, karbin-
hakar, odlingsbagar, elmaterial, pluggbrätten, 
vassmattor, svetsslang, sålådor i trä, litet 
planteringsbord, pinnvävsjalusier, vedhäckar ca 1 
kubikmeter och säkert en del annat!


