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Kära trädgårdsvänner!
Numera duggar inte nyhetsbreven så tätt i din e-postlåda 
men nu är vi här igen med något vi vill berätta. Det ena är 
Österåkers loppisrunda den 23-24 juli som du kan läsa mer 
om här bredvid. Det andra är något helt annat, vi funderar på 
att hyra ut ”halva Äppelgården” under nästa år. Vi känner att 
vi nu nått en punkt när naturen närmar sig med högre fart än 
vi kan rensa och röja. Men samtidigt vill vi ha vårt drömställe 
kvar något eller några år till. Men vi skulle gärna dela vår 
stora trädgård med någon som i vår anda kunde hjälpa oss att 
hålla Äppelgården vid liv ett tag till. Vi utvecklar tanken här 
nedan.
Idén med ett Ett personligt besök på Äppelgården har väl 
fungerat så där. Vi har haft några besök i veckan och sålt 
av vårt lilla lager. Klematisen är i princip slut och resten, 
perenner, kryddor och sommarblommer räknar vi med att 
sälja under loppisrundan med rejäl rabatt. Som vanligt ser  vi 
fram emot att få se dig här på Äppelgården, nu närmast på 
loppisrundan!
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Det växer så det knakar
Trots sommarhettan har det i 
våra trakter ändå kommit en 
del regn vilket vi inte är vana 
vid den här tiden. Vi har 
sluppit jobbiga resor till sjön 
för att pumpa upp vatten, vår 
trädgårdsbrunn fylls på så 
sakteliga och våra tre tusenli-
terstankar kopplade till två 
hustak har med regnets hjälp 
varit i stort sett fyllda hela 
sommaren.

Köksträdgårdens omdaning 
som påbörjades förra våren 
är nu i det närmaste klar och 
vi skördar för fullt. Det sista 
som hände var att de sittvän-
liga kantbrädorna kom på 
plats och väntar nu på att bli 
svartmålade. De nya fiskarna 
som inte vill vara med på 
bild i förra nyhetsbrevet har 
nu ändrat sig.
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Österåkers loppisrunda 
23-24 juli
Dessa dagar kan du åka 
runt i Österåkersbygden 
och besöka kring 30 olika 
loppisar. På många ställen 
kan du också fika eller få 
en korv. På Äppelgården 
har vi letat i skåp och lådor, 
på vindar, loft, i bodar 
och garage och hittat en 
del smått som stort. Bland 
annat det här kan du hitta:

BESÖK OSS PÅ

LOPPISRUNDAN

23-24 JULI !

Ändrade 
betalningsrutiner
Du kan inte längre betala 
med kort på Äppelgården. 
Nu gäller swishbetalning
123 31 71 295 eller kontant 
betalning. 

Så här har vi tänkt att det 
skulle kunna gå till. Vi delar 
tomten i två delar, delen till 
höger ansvarar vi för, delen 
till vänster hyr du ett år i taget 
och betalar en hyra som vi 
kommer överens om. Du 
disponerar orangeriet med 

Vill du hyra ”halva Äppelgården” nästa år?
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23-24 JULI !
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orangeridelen, två rum, pentry 
och badrum. Du bor kortare eller 
längre tider. Du ansvarar för träd-
gårdens skötsel. Många detaljer 
återstår att lösa men det gör vi 
tillsammans. Hör av dig så får vi 
prata om saken eller tipsa någon 
vän som kan vara intresserad..

antika stolar från Lindome, 
antika terracottakrukor, 
bambuvägg, barnkläder, 
batteridriven grensåg, blom-
pinnar, gamla bärplockare, 
damejeanner, dragkampsrep, 
fotoalbum, fotogenkannor,  
galvade plåtbaljor, gammalt 
Primuskök 2-lågigt, gamla 
trälådor, glasfat, glasflaskor, 
plåthandfat, Höganäskrus, ita-
lienskt ritbord med belysning, 
kaffebryggare 1,7 liter med 
termoskanna, kassaregister 
med kassalåda, kopparkärl, 
kupévärmare, ljusstakar av 
tegelpannor, ljusstake Guld-
kroken, material till horn och 
benslöjd, plåtvattenkannor, 
plastkrukor, pluggplantbox-
ar, portabel DVD-spelare, 
pumptermosar, regissörsstol, 
Rörstrandsbyttor, skinn- och 
läderspill, skrivmaskinsbord, 
stoppade stolar, stuprör, tavlor, 
tjocka glasskivor, 3-glaska-
setter 49x51 cm, tavlor, träd-
gårdspynt, trädgårdstidningar, 
underrede till bordssåg, 
unicabox, vaser, vassmattor, 
vatttenslang och säkert en del 
annat! .


