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- alltid värt en omväg!
Begränsat antal
klematissorter

På hemsidan står att vi tills
vidare ”passar” vårt klematisinköp men efter moget
övervägande har vi nu beställt
ett mindre antal som kommer
i vecka 19. Hör av dig så bokar
vi om någon sort passar.

C. ´Purpurea Plena Elegans´

Perenner

Passa på att fylla ut hål i rabatterna som brukar dyka upp så
här års eller planera för en ny
rabatt. Tänk på att perenner
odlade i kruka kan stå i krukan
länge bara den får vatten.

Gråmalva

Riddarsporre

Ett urval av perenner du hittar här:
Blåpratia, blodtopp, bolltistel,
daglilja, dvärgastilbe, fläcklungört,
färgkulla, gråmalva, gullstake, höstsilverax, jättedaggkåpa, kärleksört,
lavendel, löjtnantshjärta, myskmadra, präriesolros, septembersolros, skålört, solhatt, stjärnflocka,
stäppsalvia, taklök, trädgårdsriddarsporre, vitlysing, vit skogsaster.

Kära trädgårdsvänner!
Du som nyligen varit inne på vår hemsida applegarden.se har
förstås noterat att sidan krympt väsentligt men att vi ändå finns kvar
men i betydligt mindre kostym. Nyordningen som gäller är att vi inte
längre har några fasta öppettider utan att du måste ringa, SMS:a
eller e-posta, helst dagen innan, för att komma överens om lämplig
tid för ett besök. Det betyder i sin tur att du är välkommen också på
helger och kvällar om vi har möjlighet att ta emot dig då. (Vid några
tillfällen kommer vi att ha öppet hela helger. Se nedan.)
När du läser det här är Per färdigvaccinerad och Eva får sin andra
dos om några dagar men det betyder inte att vi ändå inte kommer att
vara försiktiga så att du tryggt kan komma hit och handla.
Utbudet kommer att vara begränsat men du kommer att hitta de flesta av de varugrupper som vi brukar ha: perenner, klematis, kryddor,
sommarblommor, medelhavsväxter. En del hittar du här bredvid,
resten kommer vi succesivt att presentera i kommande nyhetsbrev
som vi räknar med ska komma litet tätare än de gjort förut.
Notera att du inte längre kan betala med kort utan att det är swish
eller kontant som gäller. Se nedan!
Vi väntar på att få höra från dig och hoppas att vi ses snart!
Eva och Per

Sommarblommor

Du vet väl att sommarblommor är bland de växter som
längst står i blom. Skapa
överdådiga krukor och lådor
och fyll ut i perennrabatterna
med kraftfulla ettåringar. Här
kommer några förslag: Rosen-

skära, jätteverbena, dahlia, stor
klocktobak, sommarrudbeckia
eller sommarklättrare som
luktärtor eller klockranka.

Vill du köpa vår lövhydda
Vill du köpa vår lövhydda som togs fram till vår
sommarutställning 2012.
Hyddan planterades med
humle och fick en rabattkant av cortenstål. Nu är allt
nedmonterat och består av
åtta stegar av armeringsmatta, en smideskrona och
dubbel ring 3 m i diameter.
Totallängd cortenstål 19 cm
bred ca 20 m. Pris 2 500 kr.
Ev växter, behövs 16 st, t ex
humle, kaprifol, vinranka
tillkommer.

Ingen föranmälan behövs!

TRÄDGÅRDSDAGAR 29-30 MAJ KL 10-18

Dessa dagar är du välkommen att vandra runt i trädgården, se blommande vårlök och spirande perenner,
handla och dricka kaffe med vår omtyckta chokladkaka.
Vi presenterar Årets Perenn och ser
till att hålla
behörigt avstånd så att
alla känner
sig trygga!
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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!

