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Nyhetsbrev

NYHETSBREV maj-jun-jul-aug 2020

från

Vi har fått hem nya perenner
Förutom de som vi övervintrat
och som vi skrev om i förra
brevet kan vi nu bland annat
erbjuda de här:

- alltid värt en omväg!
Kära trädgårdsvänner!
Först ett tack för alla vänliga brev vi fått med anledning av vårt första nyhetsbrev för i år. Det ger oss blodad tand att fortsätta med brev
litet oftare. Vi är också glada över att vår nyordning att inte längre ha
några fasta öppettider gått fram och uppfattats positivt.
Vi upprepar att utbudet kommer att vara begränsat men du kommer
att hitta de flesta av de varugrupper som vi brukar ha: perenner,
klematis, kryddor, sommarblommor, medelhavsväxter.
Vi väntar på att få höra från dig och hoppas att vi ses snart!
Eva och Per

Astilbe ´Razzle Dazzle´, färgkulla
´Sause Hollandaise´, höstsilverax
´Brunette´, jätteprästkrage ´Bröllopsgåvan´, liten blodtopp ´Tanna´,
näva ´Rozanne´, kärleksört ´José
Aurbergine´, solhatt ´Magnus´och
´Alba´, stjärnflocka ´Rosa Lee´.
Begränsat antal av alla, hör av dig så
bokar vi.

Mystiska Malabarspenaten
Många som köpt Malabarspenat hos oss har blivit väldigt
förtjusta i den litet annorlunda
växten som både är en klängväxt och en grönsak. Nu finns
fina plantor!

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!

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!

Årets leverans innehåller
både färre sorter och mindre
antal av varje sort. Vill du
vara säker på att få det du
önskar bör du höra av dig
snarast. Så här ser listan ut:

ATRAGENEGR:`Albina
Plena´och´Tindra´, INTEGRIFOLIAGR: ´Arabella´,
TEXENSISGR: ´Princess
Diana´, HERACLEIFOLIAGR:
´Mrs Robert Brydon´, VITICELLAGR: ´Alba Luxurians´,
´Etoile Violet´, ´Purpurea Plena
Elegans´, VITALBAGR: ´Paul
Farges´ (´Summer Snow´), TIDIGA STORBLOMMIGA GR:
´General Sikorski´, ´Köningskind´.

Lång och ståtlig

Luktärtornas luktärt

Inga fasta öppettider

Nu har klematisen kommit

Ja, det är han zonalpelargonen
´Franky Boy.´ Kan bli hela två
meter på en sommar. Vi har
korta och långa plantor!

Siciliansk vildluktärt, Lathyrus odoratus ´Matucana´eller
´Cupani´hemförd av munken
med samma namn 1699 från
Italien till England. Alldeles
förförisk doft och med den
litet ovanliga färgställningen
ljust blått och brunrött. Vi har
boxar med 15-20 plantor.
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Bär och frukt

Vi har jordgubbar, smultron,
kapkrusbär, tomater, chili.
Allt egen produktion.

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!

