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NYHETSBREV maj-jun-jul-aug 2020

- alltid värt en omväg!

NyhetsbrevNyhetsbrev
frånfrån

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

Öppet igen som vanligt  
Som du säkert vet har vi 
gått tillbaka till våra ”gamla” 
öppettider ons-fre 10-18, 
lör 10-14. Välkommen till 
Äppelgården!

Kära trädgårdsvänner!
Först en ursäkt för att senaste nyhetsbrevet fick fel månad och 
nummer, juli 3 skulle förstås ha varit augusti 1, men nu är ord-
ningen återställd.
Med en och annan mindre regnskur har vi klarat oss på eget vat-
ten och sluppit hämta från sjön. Gräsmattorna har återhämtat 
sig medan perennrabatterna kämpar med att komma tillbaka. I 
krukor och köksträdgård växer det bra och mer regn är på gång.
Vi vill påminna om Stora Planteringsveckan den 4-12 september 
som du kan läsa mer om här bredvid samt höstmarknaden vid 
Lindberga Nostalgimuseum här i Österåker den 11 september 
då vi kommer att vara med. 
Bästa hälsningar!
Eva och Per

Stora Planteringsveckan 
4-11 september
Planteringsveckan arrangeras i 
trädgårdsbutiker över hela lan-
det. På Äppelgården kommer 
vi att hjälpa dig att planera din 
rabatt.
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Nu har vi öppet 
Nu har vi öppet 

som tidigare!
som tidigare!

Fynda bland våra restvaror
Efter många års försäljning 
blir det alltid enstaka varor 
kvar i förråd och lager. Nu 
säljer vi sådant med 50%  
rabatt. Det gäller till exem-
pel allt som finns i Rostpavil-
jongen.

LOPPISEN FORTSÄTTER
Vi fortsätter att plocka fram nya prylar. Än är det inte slut 
på vindar och i bodar. Välkommen att fynda!

20 % på alla växter
Du får 20% på alla växters 
ordinarie pris. Gäller peren-
ner, kryddor, sommarblom-
mor och klematis.

Handla loppisplantor
Loppisplantor är växter som 
vi förökat själva men har för 
många av. Köp 5 för 100 kr,  
ordinarie pris 30-90 kr st. Kö-
per du 10 st för 200 kr få du 
två extra växter på köpet. 
Välj fritt bland till exempel:
jätteverbena, ekorrkorn, 
ananassalvia, chili, klock-
ranka, daglilja, rumsmalva, 
gräslök, gyckelblomster, majs, 
himmelsöga, jordgubbar, ma-
labarspenat, persilja, smultron 
med flera! 

Älskade agapanthus
Agapanthus praecox KÄR-
LEKSLILJA som den nu ska 
heta eller Afrikas blå lilja som 
många känner den som fort-
sätter att fascinera trädgårds–
älskare. Vi har blommande 
exemplar där vi tar betalt för 
ett grundpris samt sedan för 
varje blommande stängel.

Ta vara på vad hösten  ger
Hösten ger så mycket, se bilden med   
sommarblommor som rosenskära 
och sommarrudbeckia som blommar 
fortfarande, himmelsspirans lilablå 
spiror kommer att stå länge till och 
kapkrusbäret har ännu blommor som 
ger nya, söta gyllengula bär. 


