
Kära trädgårdsvänner!
Så är vi igång igen efter tre veckors stängning. Tyvärr gick 
mycket av tiden åt till vattenhämtning och vattning men 
så är det när man har många krukor. Dagarna i Göteborg 
gav ny inspiration, det är alltid kul att se vad trädgårds-
proffsen hittar på. Här hemma har vi laddat bord och 
hyllor inför höstsäsongen, Vi går mot en fin tid med klara 
dagar och fuktiga nätter som lämpar sig bra för nyanlägg-
ning och perennplantering.
Lördagen den 3 september är vi på växtmarknad i Enkö-
ping (se Augustitipset) medan vi år hoppar över Äppel-
dagarna på Julita.
Bästa sensommarhälsningar  
Eva och Per
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Enköpings trädgårdsdag den 3 september
Vi vill gärna tipsa om trädgårdsdagen som pågår mellan 10-
16 i Skolparken, Drömparken och längs med Åpromenaden. 
Det blir marknad med trädgårdsprodukter (där Äppelgården 
är med), ekologisk matmarknad, besök av Hannu Sarenström 
och Jessica Lyon, guidning i Drömparken med Stefan Matt-
son, musik och trädklättring för barnen. Trädgård hela dagen 
där du skapar din egen upplevelse. Hoppas vi ses!

Ta vara på höstens färgprakt
Se dig omkring och upptäck höstens alla färger som är klara, 
varma  och mättade. Vi gick en runda i trädgården och plock-
ade ihop ett bord med växter, frukt, bär och grönsaker som vi 
hoppas ska inspirera dig att skapa din egen höstfägring.
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Kaffe på Täppans veranda
Änligen kom dagen då Täppans veranda var färdig och 
våra barnbarn Tyra och Märta kunde bjuda mormor 
och morfar på kaffe. Räcken med tulpanmönster och 
grönmålade sittbänkar fulländade bygget. Täppan är en 
lekstuga med rum och välutrustat kök plus en handels-
bod med kassaapparat och massor med varor. Utanför 
finns enkla lekredskap, en humlehydda och en spän-
nade trädkoja. Mindre barn är välkomna tillsammans 
med någon vuxen.

Alunrot i alla färger
Några av höstens mest färgstarka 
växter är Heucheran, alunroten. 
Varje år kommer nya sorter med 
fantasirika namn. Just nu hittar du 
bl a dessa sorter på Äppelgården: 
´Blackberry Jam´ med mörkröda 
blad och cremevita blommor, 
´Cherry Cola´med röda blad och 
röda blommor,  ´Marmelade´med 
oranga blad och brunröda blom-
mor, ´Lime Marmelade´med lime-
gröna blad och ljusbruna blommor.

Kulturprogrammen tillbaka
I höst är det dags igen för ett nytt 
kulturprogram på Äppelgården.  
Lördag 24 september kommer 
historikern Sören Johansson att be-
rätta om arbetarpojken från Gävle 
som så tragiskt blev avrättad i USA 
1915. Trubaduren Tomas Carlsén 
tolkar hans sånger från The Little 
Red Songbook. Mera information 
och biljettbeställning kommer på 
hemsidan applegarden.se


