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från

- alltid värt en omväg!
Rosenskäran
- en riktig sötnos

ROSENSKÄRA Cosmos
bipinnatus är en av våra mest
älskade sommarblommor.
Finns i många namnsorter och
blommar länge om man är
flitig med saxen och klipper
bort vissna blomor. Den har sitt
ursprung i Mexikos vulkanområden och älskas av bin och
fjärilar.

Kära trädgårdsvänner!
Högsommaren är här med sköna varma dagar men också
ökat behov av att vattna. Än så länge finns vatten i magasinen
åtminstone här i mellansverige. Vatttnar man så växer det bra i
värmen. Här på Äppelgården kämpar vi med det sista jobbet på
nya köksträdgården. Alla odlingslådor är fyllda med ny näringsrik jord och vi har börjat så och plantera ut förodlade plantor
Efter den stora kundtillströmningen den 29-30 maj har vi märkt
att många är lite tveksamma till om vi verkligen har öppet. Så vi
säger det igen, vi har öppet men du måste höra av dig innan du
kommer. Du är välkommen alla dagar i veckan, även kvällar går
bra. Se också nedan!
Hälsningar från Eva och Per

VI HAR ÖPPET

Välkommen att handla

est älskade
e med cirka 10
ade blommor
kommer.

est älskade
e med cirka 10
ade blommor
kommer.

Inga fasta öppettider

Det betyder att du kan
komma både vardagar och
est älskade helger, även kvällar, men
e med cirka 10du måste ringa/skicka SMS
ade blommor 070-734 30 40 eller e-posta
info@applegarden.se innan
kommer.
du kommer, gärna dagen
innan. Välkommen!

est älskade
e med cirka 10

när du vill (dagtid, kvällar, helger)
men hör av dig först på tel, med
SMS eller e-post så att vi säkert är
hemma!
• Kraftiga perenner
• Doftande kryddor och örter
• Blommande klematis

Goda grannar

Knoppande STÄPPSALVIA
Salvia nemorosa´Caradonna´trivs bra ihop med RÖD
SOLHATT Echinacea purpurea ´Magnus´.

Ta 3 kryddor, betala för 2

Kryddhyllan är välfylld
med allehanda kryddor,
örter och grönsaker. Köper
du tre får du den billigaste
på köpet! Här finns bl a
gräslök, persilja, rosmarin,
lagerblad, citronmeliss,
grekisk oregano, koriander,
kryddtimjan, olika myntor,
kryddsalvia, mangold, malabarspenat, majs, kapkrusbär,
purjolök, smultron- och
jordgubbsplantor, kronärtskocka, tomatplantor.

Årets perenn 2021

– en bra bit av Sörmland!

Trädgårdskantlök Allium
´Millennium´ finns förstås
att köpa på Äppelgården.

070-734 30 40 • info@applegard
en.se
applegarden.se

ANNONS I ÖSTERÅKERSBLADET

Ny köksträdgård

Våra gamla odlingsramar i lärkträ hade
gjort sitt efter ca 20 år
och ersätts nu av pensionärsvänliga ca 50
cm höga odlingslådor
invändigt klädda med
fuktisoleringsmatta.
Forts följer...
applegarden.se • info@applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10

Ändrade
betalningsrutiner

Du kan inte längre betala
med kort på Äppelgården.
Nu gäller swishbetalning
123 31 71 295 eller i
undantagsfall kontant
betalning. Hoppas det ska
fungera!

