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Kära trädgårdsvänner!
Tiden rusar iväg och många äldre, inklusive oss på Äppelgår-
den, undrar varför tiden går fortare när man blivit äldre. En 
orsak som många nämner är att man har dålig planering och 
på grund av detta ”spiller” mycket tid. Hur som helst har det 
gått omkring ett halvår sedan vi slog igen butiken i oktober 
förra året. Men Äppelgården finns kvar och vi är här efter en 
lång och bitvis jobbig vinter. Men när vårsolen börjar värma 
spritter det i de gröna fingarna och man blir sugen på att 
odla igen. Som vanligt blir det mer än man tänkt sig och mer 
än vad vi behöver själva. Därför tackade vi ja när Österå-
kers Hembygdsförening frågade om vi ville vara med på den 
återuppståndna trädgårdsdagen efter pandemiuppehållet. På 
grund av detta finns vi med ett begränsat urval av växter vid 
församlingshemmet i Österåker lördag 14 maj mellan kl 11 
och 15. I nyhetsbrevet kan du här bredvid få ett hum om vad 
vi kommer att sälja.
Det skulle vara väldigt trevligt om vi kunde ses där!  
Bästa hälsningar!
Eva och Per
PS. Du kan bara betala kontant eller med swish!
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Älskade klematis
Klematis har varit något av 
vårt signum under de 20 
åren på Äppelgården. Alltid 
från samma leverantör, 
familjeföretaget Högaböke 
klematis utanför Svängsta i 
Blekinge. Nu har det gamla 
ägarna Ann-Katrin och Tord 
gått i pension och lämnat 
över till dottern Linnea 
som räknar med att fortsät-
ta i samma anda och med 
samma höga kvalité. Det 
betyder att du på trädgårds-
dagen kan välja mellan ett 
dussintal sorter, de flesta 
ur det sortiment som gjort 
Äppelgården känd som den 
pålitliga klematissäljaren. 
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Kryddor och örter
Dags att fylla på i krydd-
trädgården. Vi har med 
oss persilja, ett par olika 
myntor, fransk dragon, la-
gerträd, timjan, koriander, 
oregano och rosmarin samt 
rabarber, smultron och 
jordgubbsplantor.
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På bilderna ser du uppe från 
vänster ´Georg`, ´Violet 
Purple´, ´Alionushka´, ´Hul-
dine´ och C. viticella. Vi 
har också ´Praecox´, ´Baby 
White´, ´Princess Diana´, 
´Piilu´, ´Summer Snow´ 
(numera heter den ´Paul 
Farges´) ´Alba Luxurians´, 

´Mad. Julia Correvon´ och 
´Maria Cornelia´.
Vi har inte så många av varje 
sort så vi rekommenderar att 
om du är ute efter särskilda 
sorter hör av dig på telefon, 
SMS eller e-post så bokar 
vi till dig. Kommer du till 

växtmarknaden hämtar du där 
annars får du komma hit till 
Äppelgården. Det senare gäller 
förstås dig som inte kommer 
på lördag, du är välkommen hit 
för att kolla vad som finns kvar 
efter marknaden. Hör av dig så 
att du vet att vi är hemma

Just nu står våra kejsarkronor i full blom.

Sommarblommor
Nu börjar nätterna bli 
mildare och man kan börja 
så smått med sommark-
rukorna. Vi har kärlek-
spelargoner och stora 
”balkongpelargoner” i flera 
färger, petunia, lavendel, 
femtunga, luktärtor, ring-
blommor, lejongapsranka 
och kanske någon till.

Perenner
Vintern har gått hårt åt 
övervintrande perenner i 
krukor men vi har några 
sorter med.
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