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Växtstöd och pynt från svenska formgivare

Äppelgården har alltid strävat efter att hålla hög klass på det
vi säljer och därför försöker vi att så långt som möjligt ha
varor formgivna/tillverkade i Sverige. Under 2016 hittar du
produkter från följande företag:
ELDgarden. Design Gunnel Eldforsen
i Helsingborg. Vi har många olika växtstöd i rostigt järn, bland annat det här
snygga blomklotet i olika storlekar.
Kära trädgårdsvänner!
När vi skriver detta har vi just haft ett par riktigt varma
vårdagar vilket gjort att det börjat grönska i perennkrukorna. För de första frösådderna är redan dags för
omplacering från plugg till kruka. I vecka 14 kommer ett
lass perenner och i veckan därpå är det dags för klematisleveransen från Blekinge. Med det här brevet får du också
en bilaga med programmet för de fyra öppningsdagarna.
Men vi tjuvstartar redan den 23 april med vårmarknad
i Kumla sjöpark, smygöppning för Vingåkers Trädgårdsvänner den 27 april och Jättegrönt i Linköping den 1 maj.
Har du inte redan bokat in öppningsdagarna så gör det
nu. Det blir gedigna program alla dagarna. Men innan
dess kommer ett nytt brev i april.
Eva och Per

PS. Har du inte fått tidigare nyhetsbrev, klicka här!

I & I. Design Christina Prütz i Löttorp
på Öland. Från Christina har vi smidesoch trådkronor samt höns, katter
och fåglar i utskuren rostig plåt.
Two Faces of Sweden. Design Mikael
Carlsson i Forsheda utanför Värnamo.
Härifrån kommer bland annat växtstöd,
ljuskronor, rostägg och olika småpynt
för trädgården.

Köp kastanjestaket nu och spara in frakten

Fler och fler upptäcker de vackra franska
kastanjestaketen som är en prydnad för
trädgården. Vi har en del staket kvar från
förra årets leverans. Beställer du och hämtar nu slipper du frakten på 500 till 1000
kronor. Vi har följande i lager:
120 cm 10 m/rulle 2 600:-/rulle 5 rullar
150 cm 5 m/rulle 1 650:-/rulle 2 rullar
175 cm 5 m/rulle 1 950:-/rulle 5 rullar
Vi har också kastanjestolpar i passande längder från 70:-/st

Bänksnickardagen söndag den 29 maj

Det finns fortfarande några platser kvar. Gå in på Nyhetsbrev januari, läs mer och anmäl dig snarast.

MARSTIPSET
Klipp ner lavendeln nu!

Odla i pallkrage

Trenden att odla i pallkrage verkar hålla i sig och
förra året sålde vi en odlingstunnel att fästa på
pallkragen. Problemet vara bara att de tog slut redan
första öppningsdagen och leverantören hade inga fler
att skicka. Nu har vi köpt så vi tror att det räcker ett
tag. Vi har också ett rejält lager av begagnade pallkragar samt bambukäppar och fiberduk i yrkeskvalité.

Vi som inte bor i södra Sverige måste klippa vår lavendel
hårt för att den ska blomma tätt och stort. Klipp med sekatör så nära marken du kan, det brukar ändå bli ca 5 cm kvar.
Håll ut, det dröjer några veckor och så en dag är det alldeles
grönt nere i plantan och du har lyckats!

T v oklippt lavendel och t h nyklippt. Har du lökväxter bland lavendeln ska du inte vänta för länge med klippningen.

