
Kära trädgårdsvänner!
Vi skriver det här på årets längsta ljusa dag och träd-
gården står i sitt allra ljuvligaste försommarflor. Våra 
dagar går till stor del åt till att köra vatten från sjön och 
vattna våra många krukor. Grönsaksplantorna är på 
plats i köksträdgården och nu väntar vi bara på att de ska 
sträcka på sig och så småningom fylla ut och täcka den 
svarta jorden. Perennförsäljningen har gått så bra så vi 
har fått fylla på vissa sorter men även fått några nya som 
vi berättar om här nedan. Ha en skön Midsommar och 
välkommen hit när det passar.
Eva och Per
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Fyll ut med sommarblommor i rabatten
Vid den här tiden på året brukar man kunna se om det finns 
några hål i perennrabatten efter vinterns härjningar. Då är 
det bra att ta till sommarblommor som snabbt fyller upp, 
t ex dalior eller jätteverbena.
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Tusen Trädgårdar
I år är det åter dags för den stora trädgårdsdagen då 
parker, kyrkogårdar, handelsträdgårdar, växtbutiker 
och privatpersoner visar upp sig mitt i den härliga 
försommargrönskan. Söndag den 3 juli mellan kl 10 
och 17 kan du ägna dagen åt besök 
runt om där du bor. Vilka trädgårdar 
som har öppet nära dig får du reda på 
genom www.tradgardsriket.se Håll se-
dan utkik efter den här vimpeln. Här på 
Äppelgården har vi förstås också öppet.
Det blir guidade trädgårdsvisningar kl 11,
13 och 15. Så finns det naturligtvis kaffe 
med hembakat bröd. Passa på och ta en hel-
dag i trädgårdens tecken. Vi lovar att göra 
vårt bästa för att ge dig en fin trädgårdsupp-
levelse.
Bänksnickardagen
Bänksnickardagen genomfördes programenligt med 
ett 10-tal deltagare som gjorde lika många bänkar. På 
bilden ser du Ellika Frisells och Rafael Sidas mästerverk.

Astrantia major ´Moulin Rouge´
STJÄRNFLOCKA

Nyhemkomna perenner
Som vi nämnde i inledningen har vi måst fylla på bland 
perennerna. Nu har vi åter 3,5 literkrukor med höstsil-
verax ´Brunette´, vit skogsaster, grekvädd, stäppsalvia 
´Caradonna´och trädgårdsruta ´Elin´. Vi har också några 
nya perenner i mindre antal, så passa på om du vill ha dessa:
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Det här brevet kom från ett par andra deltagare, Kristina 
och Baffe Adédoyin:
Kära Per och Eva!
Tack för en härlig dag hos er i går. Vi blir så glada när vi tittar och sitter 
på vår fina bänk och att veta hur den har blivit till, nästan från grunden, 
ger den en extra dimension. Vad mycket tristare livet skulle vara utan 
eldsjälar som ni! Tack för att ni finns och hoppas att ni orkar länge till.
Vi tackar och gläds över berömmet och tänker att det här 
var så trevligt att vi kanske gör om det till hösten. Du som 
tror att du vill vara med får gärna höra av dig.

Echinacea ´Eccentric´
SOLHATT

Lavatera ´Barnsley´
GRÅMALVA

Persicaria affinis ´Darjeeling Red´
BERGORMROT

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.

Öppet i Midsommar
Vi har öppet både Midsommarafton och Midsommardagen, 
båda dagarna 10-14.

Dahlia ´Arabian 
Night´

Dahlia ´Happy 
Days´

Dahlia ´Grandalia 
White´
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