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från

- alltid värt en omväg!

Svart kärlek

Blommorna är mörkt röda
medan stam och blad på
KÄRLEKSÖRTEN Hylotelephium ´Jose Aurbergine´är
nästan svarta. Blommar sent i
augusti-oktober, tål torka och
är en bra bi- och fjärilsväxt.

Kära trädgårdsvänner!
Värmen verkar inte att ge sig, vi kör vatten från sjön varje dag
och håller på det sättet växterna i krukor igång medan perennerna i rabatt börjar se slokörade ut. Att jobba i trädgården med
till exempel plantering är väl inte bästa sysselsättning i hettan
och det märks på kundtillströmningen. Återgången till ordinarie
öppettider känna ändå rätt måste vi ändå erkänna.
Just nu jobbar vi för fullt inför helgens Loppisrunda då vi har
öppet båda dagarna 10-16. Vi hoppas du vill komma hit och fynda bland både gammalt och nytt, köpa växter med rejäl rabatt
och dricka kaffe med vår omtyckta chokladkaka.
Bästa hälsningar och välkommen hit!

Eva och Per

LOPPISRUNDA

lör-sön 24-25 juli kl 10-16
Vi har letat i skåp och lådor, genomsökt bodar och vindar
och hittat en del grejor som vi inte behöver längre. Bland
annat det här:

Stora doftpelargoner

Vi tänkte skiljas från några av
våra stora exemplar av t ex ´Dr
Westerlund´och hoppas de kan
få ett nytt hem hos dig.

Öppet igen som vanligt

Som du säkert vet har vi
gått tillbaka till våra ”gamla”
öppettider ons-fre 10-18,
lör 10-14. 24-25 juli är
det öppet både lördag och
söndag i samband med
Loppisrundan. Välkommen
till Äppelgården!

antik kälke, antik resväska, batteridriven häcksax, blompinnar,
brickor, bågsågar, bänkskiva till långbord, böcker, damejeanner,
elmotorsåg, förkläden, galvade hinkar, gammalt fönster (1904)
komplett med karm, bågar och innanfönster med handblåst glas,
gardiner, garderobsdörr i pärlspont, gamla trälådor, glasburkar,
glasfat, glasflaskor, halogenstrålkastare, järnspett, jeepdunk,
jutesäcker, kaninbur isärtagbar (behöver repareras), knäskydd,
kompressor, kopparkärl, liten spegeldörr m kammarlås, ljusstakar
av tegelpannor, lysrörsarmatur med stickpropp, nya och gamla
rep, pajformar, pinnvävsjalusier, pluggplantboxar, plåtlåda 75 x
75 cm, Pot Lifter, ryggsäck, sekatörer, skomakarlampa, stuprör,
syltkittlar, sådosor, tavlor, trasmattor, trådkorgar, trädgårdsbelysning, trädgårdsbord, trähjul, träbytta, trädgårdstidningar, ullsax,
vassmattor, vatttenslang 3/4” 20 + 30 m, vattenspridare, verktyg,
äldre och nyare Moraknivar, överkast.

OBS. Rabatterna på växter börjar gälla redan fredag!

Fynda bland våra restvaror

Efter många års fötsäljning
blir det alltid enstaka varor
kvar i förråd och lager. I samband med loppisrundan säljer
vi sådant med 50% rabatt.
Det gäller till exempel allt
som finns i Rostpaviljongen.

30 % på alla växter

Under loppisdagarna får du
30% på alla växters ordinarie pris. Gäller perenner,
kryddor, sommarblommor
och klematis.

Fynda loppisplantor

Loppisplantor är växter som
vi förökat själva men har för
många av. Köp 5 för 100 kr,
ordinarie pris 30-70 kr st.
Välj fritt bland alla sorter:
jätteverbena, ekorrkorn, ananas-

salvia, chili, rumsmalva, gräslök,
gyckelblomster, majs, kryddtagetes, lejongap, himmelsöga, slingerkrasse, jordgubbar, malabarspenat, persilja, smultron, mangold
och kanske någon mer!

Ändrade
betalningsrutiner

Du kan inte längre betala
med kort på Äppelgården.
Nu gäller swishbetalning
123 31 71 295 eller i
undantagsfall kontant
betalning. Hoppas det ska
fungera!
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