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Kära trädgårdsvänner!
Som du förmodligen redan vet stängdes Äppelgårdens 
trädgårdsbutik för cirka ett halvår sedan. Men trädgården 
finns kvar och vi finns kvar och vi saknar dig som kund. 15 
års möten med fantastiska trädgårdsmänniskor från när och 
fjärran glömmer man inte i första taget. Vi jobbar gärna och 
försöker hålla trädgården fin men visst ger det en extra kick 
när någon trädgårdsvän kommer hit, ger oss litet beröm för 
vad vi åstadkommit och kanske hittar någon växt att ta med 
sig hem för odlandet har vi inte helt lagt åt sidan.
Därför lanserar vi nu en idé som vi kallar Ett personligt 
besök på Äppelgården. Läs mer om detta här bredvid och 
tänk hur trevligt det är att mötas i en stunds trädgårdsprat 
som omväxling till planerandet och planterandet i den egna 
trädgården.
Vi ser fram emot att få se dig här på Äppelgården!
Eva och Per
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Lånad utsikt
Kallas detta av engelsmän-
nen när man från den egna 
tomten fotograferar något-
vackert hos grannen.
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GÖR ETT PERSONLIGT 
BESÖK PÅ ÄPPELGÅRDEN
Just det, med personligt 
menar vi ett möte mellan dig 
och de som du vill ta med dig 
och oss på Äppelgården. Du 
kan komma på nästan alla 
tider, vardagar, helger och 
kvällar men inte före kl 11 på 
förmiddagen då 
vi är litet morgontrötta. Du 
föreslår dag och tid och vi 
meddelar om det passar oss. 
Du kan ringa eller skicka 
SMS på 070-734 30 40 eller 
e-posta boka@applegarden.se 
helst dagen innan. 
Om du vill gör vi en liten 
rundvandring i trädgården 
som kanske kan ge dig idéer 
till din egen trädgård. Vi tar 
den tid vi behöver, som 
pensionärer försöker vi att 
inte stressa.

Har vi något att sälja?
Vi har övervintrat en del 
perenner, köpt in klematis, vi 
har sått sommarblommor och 
lite kryddor så det inns ett 
begränsat sortiment som ock-
så växer till vartefter. Kom 
hit och se vad du hittar.

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

Efter cirka 10 år  
sprack vår damm-
duk och vattnet 
försvann i våras. 
Nu har dammen 
fått ny duk och 
fler fiskar som 
inte ville vara med 
på bild.

Vår damm har fått en välbehövlig renovering

Snyggt klätterstöd
En frösådd Atrageneklema-
tis har slagit sig ner vid det 
gamla vagnshjulet. Bra val 
av plats!

Söt kontorsflicka
Vår magnolia ´Susan´från 
den s k ”kontorsflickeserien” 
har börjat växa till sig.


