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Stäng ute hjortar och rådjur
och stäng inne blommorna

Kära trädgårdsvänner!
Junis nyhetsbrev kommer litet tidigare i månaden än du
kanske är van vid och det beror bland annat på att vi
har en del viktig information som vi gärna vill förmedla.
Annars har vi väl hämtat oss efter alla köldnätter som
gick hårt åt till exempel våra medelhavsväxter och knoppande klematis. Just nu har vi fyllt upp perennborden och
hörnan med sommarblommor. Här finns också ettåriga
småplantor, sommarklättrare och grönsksaksplantor.
Gör ett besök, du vet ju att Äppelgården alltid är värt en
omväg.
Bästa hälsningar
Eva och Per

Vi har öppet i Midsommarhelgen

Midsommarafton den 23 juni har vi öppet 10-14 och
Midsommardagen har vi öppet hela dagen 10-18.

Beställ sedummatta nu

Vi har flera kunder som är intresserade av sedummattor, både för mark- och takläggning och kommer därför att ta hem ett parti. Sedummattan består av många
olika torktåliga sedumarter odlade på stark väv med
integrerat armeringsnät. Mattan levereras i bitar om
80 x 100 cm och kan skäras eller sågas.
Prisexempel:
Upp till 3 kvm 		
800:- /kvm
3-10 kvm		
750:-/kvm I priset ingår filtmatta 1200 g/kvm
10-50 kvm		
650:-/kvm och svart plast.
50 kvm eller mer
600:-/kvm
Mindre kvantiteter kan hämtas på Äppelgården, vid
större leverans till egen adress kan eventuellt fraktkostnad tillkomma.

Med våra franska kastanjestaket
i olika höjder år det lätt att hålla
djuren borta. Vi har 4 rullar 150
cm höga och 5 meter långa i lager från förra året. Just nu får du
dem för 1 500:-/rulle. Ord pris
1 650:-. Vill du ha andra höjder
tar det ungefär en vecka att få
hem. Hör av dig om priser.
Rabattkanter av Cortenstål håller blommorna på plats och gräs och
grus där det ska vara.
Längd 115 cm, höjd 19
cm. 2 mm tjock plåt
och skarvjärn med
bultar ingår. Finns för
omgående leverans på
Äppelgården.

Blommor i spenaten fast tvärtom

Grönsaker kanske inte har så märkvärdiga blommor men
bladen kan vara väldigt dekorativa som hos mangolden.
Sorten ´Five Colours´ har stjälkar i vitrosa, gult, orange,
rött och violett. Här i sommarkrukan tillsammans med
murgröna, rosenskära och kantlobelia.

Semesterstängt

Även i år tar vi lite ledigt och stänger 23 juli till 8 augusti.

JUNITIPSET

Månadens tips lånar vi från tidningen Allt om Trädgårds
senaste nummer
där man påminner
om de små handelsträdgårdarna
och trädgårdsbutikerna – som
Äppelgården!
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