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- alltid värt en omväg!

Vik en

NYHETSBREV JUNI 2019

weekend
för

Lördag-söndag 29-30 juni

har vi öppet 10-17. Du kan
dricka kaffe och fynda på vår
stora SOMMAR-REA. Är det
något särskilt du vill ha så hör
av dig så lägger vi undan till
dig. boka@applegarden.se

Kära trädgårdsvänner!
Midsommar har passerats men det mesta av trädgårdssommaren ligger framför oss. Det kan vara värt att påminna om
att odlingssäsongen förlängts de senaste åren med långa
milda höstar. Men nu är sommarblommorna som finast,
högsommarblommande perenner och klematis står i sina
bästa flor och tack vare regnen växer det så det knakar i
köksträdgårdarna.
I kommande helg har vi öppet lördag-söndag med kaffeservering och en riktig SOMMAR-REA som du kan läsa mer
om nedan. Välkommen önskar
Eva och Per

Österåkers loppisrunda
20-21 juli kl 10-16

tycker vi att du ska boka in i
din almanacka redan nu. Vi
kommer att gräva ännu djupare i bodar och på vindar så
du kan räkna med riktiga fynd.
Som vanligt blir det kaffe med
hembakat, trädgårdsbutiken är
förstås också öppen. Efter loppisen stänger vi för semester
22 juli- 13 augusti!

ÄPPELGÅRDENS SOMMAR-REA FORTSÄTTER!

50% 40% 30% 20%
Förs t t il l k v a

på alla sommarblommor

Här finns astrar, blåsalvia,
chokladblomma, daggsalvia, dahlia, femtunga,
fuchsia, jätteverbena,
klockranka, krasse, lobelia,
luktärtor, malabarspenat,
papegojblad, pelargoner,
petunia, prydnadspumpa,
rosenskära, sommarljus,
snötörel.

på allt* som
är rostigt

Här hittar du spaljéer, växtstöd, eldkorgar, eldfat, pynt,
marschallhållare, vindflöjlar,
rostägg och rostklot, fat, ljuskrona, smideskronor, katter,
höns och annat pynt.

* Gäller inte rabattkanter i Cortenstål

r n .. .

på all vår
terracotta

Krukor, fat, skålar, krus och
krukfötter, allt i högklassig
terracotta från Kreta och
Toscana.

på perenner,
kryddor och
klätterväxter

Köp en GULDKANNA
så får du 100 kr att
köpa växter för!
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