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applegarden.se • info@applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10 • Öppet ons-fre 10-18, sista helgen i månaden lör-sön 10-17.

- alltid värt en omväg!

Rabarberns tid är nu
Nu är rabarbern som finast. 
Gör pajer, saft, sylt och mar-
melad. Skörda genom att dra 
stjälken nedåt/utåt från fästet. 
Vi har flera sorter med mer 
eller mindre oxalsyra, bland 
andra ´Canada Red´med 
helt genomfärgade stjälkar 
som ger vackert röd saft och 
marmelad samt den svenska 
´Barbro´med tunna stjälkar 
och mild smak.

NYHETSBREV MAJ 2019

Öppet helgen

25-26 maj
10-17!

Kära trädgårdsvänner!
Nu har vi haft öppet i nästan en månad som gett oss en 
bra start på säsongen. Vi har hunnit med två välbesökta 
marknader och en 1:a majhelg med många besökare. Nu 
är det dags för nästa temahelg 25-26 maj som du kan läsa 
mera om nedan. Efter det välbehövliga regnet för några da-
gar sedan växer perenner, krydddor och sommarblommor 
till i bänkgårdarna. När nätterna nu äntligen har blivit litet 
varmare ökar tillväxten snabbare.
Några har undrat om vi kommer att ha öppet på ”klämda-
gen” den 31 maj och vi har öppet som vanligt den veckan, 
det vill säga ons-fre kl 10-18. Men först är du välkommen 
den kommande helgen 25-26 maj!
Våra bästa försommarhälsningar
Eva och Per

får du på våra högklas-
siga terracottakrukor!
Vi fortsätter att ge bra rabatt 
på våra finaste krukor.
Terracottan är miljösmart 
på flera sätt, den återvinns 
genom att återgå till marken 
som fyllnadsmaterial utan att 
skada miljön. Här ett exem-
pel på en bra affär!

30%

Högsmal kruka 44 cm i 
diameter, höjd 58 cm 1 550:-
30 % 1085:- Finns 2 stycken, 
köp båda för 2000:-

Växter på vift
Håll utkik efter växter som rymt från sin ordinarie plats. Här en 
Atrageneklematis som hittat ett nytt hem under pelargonhyllan.

Lördag 25 maj Söndag 26 maj

weekend
för

Vik  en

Ta hand om vattnet
Minns förra sommaren med 
sin extrema torka. Här har vi 
dolt en ful plasttunna med 
en front av brädor hopsatta 
med spikband på insidan.

Långlivade sommarblommor
Sommarblommor är de växter 
som har längst blomningstid 
och vissa blommar längre än 
andra. Många är dessutom lätt-
skötta och rensar sig själva från 
vissna blommor till exempel 
Sutera cordata SNÖFLINGA. 
Ny för i år är PARANASALVIA
Salvia guarnitica ´Black & 
Bloom´ med intensivt blå blom-
mor och mörkgröna doftande 
blad. Blommar jun-sep.

Morsdagskaffe  på 
lördag-söndag
Lördag-söndag 25-26 maj 
kan du dricka kaffe på Äp-
pelgården med vår klassiska 
chokladkaka.


