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NYHETSBREV NOVEMBER 2018
Kära trädgårdsvänner!
Redan slutet av november och mindre än en månad till jul. Lördag 
24 november hade vi kransbindning med Vingåkers Trädgårdsvän-
ner med 14 deltagare som band enris-, buxbom- och mosskransar. 
Nu binder vi själva kransar till Österåkers egen julmarknad. Har du 
inte möjlighet att besöka oss där är du välkommen till Äppelgården 
veckorna fram till jul. Men du måste komma överens med oss om 
en tid så att du vet att vi är hemma. Vi har ett begränsat urval av 
julblommor: amaryllis, hyacinter, julrosor och en del annat, allt i 
samma höga kvalite som du alltid får när du handlar av oss. Vi vill 
också tipsa om att vi har en hel del varor lämpliga som julklappar. 
Vi hörs igen i december.
Våra bästa trädgårdshälsningar
Eva och Per

- alltid värt en omväg!

Årets perenn 2019
Perennagruppen har återigen 
gjort sitt jobb och bestämt 
vilken växt som ska vara 
Årets perenn nästa år. Valet 
föll på Origanum Laeviga-
tum-Gruppen PURPUR-
MEJRAM´Herrenhausen´ 
som är väldoftande, vacker 
under lång tid och de pol-
linerande insekternas favorit. 
Den bildar fluffiga, blom-
mande kuddar i mjuka, 
violetta nyanser och är lika 
fin i rabatt som i kruka och 
som marktäckare. 

Gör en granrisbock
Du behöver en stomme av trä 
och ca 20-30 cm långa gran-
riskvistar och en rulle grön 
spoltråd. Kroppen kan fyllas 
ut med hoprullade tidningar.

Välkommen till

ÖSTERÅKERS JULMARKNAD. 

lördag 1 dec!
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Purpurmejram ´Herrenhau-
sen´ växer upprätt, rundat 
och blir ungefär 40 cm hög. 
Den börjar blomma i juli 
och fortsätter sedan oför-
trutet långt in i september. 
Blommorna är små, ljust 
rödvioletta och sitter i täta 
samlingar. Foderbladen, och 
därmed blomknopparna, är 
mörkvioletta. Det ger ett fint 
färgspel i blomsamlingarna 
som skiftar i båda nyan-
serna av violett. Kommer att 
finnas på Äppelgården till 
våren.

BOKASHI
Komplett startset 850:-

Julklappstips från Äppelgården!

GULDKANNAN
Vattenkanna 
och potta 750:-

ROSTÄNGEL
Design Mikael 
Carlsson 250:-

LITE JULPYSSEL

Torka äppelringar
Gör ”spiraler” med Moster 
Huldas äppelsvarv, torka 
något dygn på bricka, sedan 
in i bakugnen på ca 60° i åtta 
timmar. I en cellofanpåse 
med en personlig etikett blir 
det en alldeles utsökt liten 
julgåva.
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