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från

- alltid värt en omväg!
Kära trädgårdsvänner!
Tänk att så många kan bli så glada över att få träffas, prata
trädgård, dricka kaffe och handla växter. Det var precis så vi
uppfattade den gångna helgens trädgårdsdagar på Äppelgården. Tack alla ni som bidrog till detta.
Trots att så många kom tror vi att flera har samma behov och
tänker därför ha öppet även kommande helg 5-6 juni. Och till
er som var här i helgen kan vi berätta att vi fått hem nya sommarblommor, flera kryddor och om vi hinner ska vi plocka fram
nya perenner från bänkgården. Så välkommen tillbaka!
Hälsningar och välkommen hit!

Kryddiga kryddor

Eva och Per

ÖPPET ÄVEN HELGEN 5-6 JUNI 10-18

Du behöver inte anmäla dig till de här dagarna utan kan
komma när det passar dig. Nationaldagen 6 juni tänkte
vi fira med att ge dig 10 % på allt. Rabatten utnyttjar du
genom att få växter/varor som du väljer själv.

Den gör verkligen skäl för
rubriken i dubbel bemärkelse.
Tänk en blomma som faktiskt
doftar choklad om man sticker
näsan tillräckligt nära. Det vetenskapliga namnet är Cosmos
atrosanguineus ´Chocamoc-

Pampig polack

Att vi gillar klematis på Äppelgården är nog väl känt. Särskilt
gott öga har vi till Clematis
Tidiga Storblommiga-gruppen
´General Sikorski´.
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En annan goding

cha´ CHOKLADBLOMMA
på svenska vilket berättar för
oss att den är nära släkt med
vår älskade ROSENSKÄRA.
Den blir 60-80 cm hög och
blommar jun-sep. Vi skulle
kunna kalla den perenn men
den måste övervintras inomhus vilket har visat sig inte
vara det lättaste, men försök
gärna.

Inga fasta öppettider

Det betyder att du kan
komma både vardagar och
helger, även kvällar, men
du måste ringa/skicka SMS
070-734 30 40 eller e-posta
info@applegarden.se innan
du kommer, gärna dagen
innan. Välkommen!

iga-gruppen
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Kryddhyllan fylls på och nu
hittar du MAROCKANSK
MYNTA Mentha x villosa
´Moroccan´, alla kockars
favorit, CHOKLADMYNTA
Mentha x piperita ´Chocolate´ som doftar mintchoklad
och ANANASMYNTA
Mentha suaveolens ´Variegata´ med söt och fruktig doft.
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Trädgårdskantlök Allium
´Millennium´ finns förstås
att köpa på Äppelgården.
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En av de sista att ge upp när
hösten kommer är Scaevola
aemula FEMTUNGA. Vi har
den i lilablått eller vitt med
femdelade blommor i stora
krukor. Blommar jun-okt på
hängande grenar 50-80 cm
långa. Friska mörkgröna blad.
Passar i ampel eller i stora kärl.
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Flera sommarblommor
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