
Kära trädgårdsvänner!
Jul- och Nyårshelgerna närmar sig och just nu har vi det 
ganska lugnt på Äppelgården. Julmarknaden här hemma 
i Österåker var trevlig med mycket god försäljning och vi 
vill tacka alla kunder och vänner som besökte vårt stånd. 
Innan året är slut tänkte vi ”bjuda” på ännu en aktivitet, 
ett litet JULMYS på Äppelgården lördag den 17 december. 
Läs mer om det nedan. De kunder vi inte träffar då vill vi 
redan nu önska En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! 
Så ses vi på öppningsdagarna kring 1 maj men innan dess 
kommer nyhetsbreven punktligt varje månad.
Eva och Per

EN LITEN JULNÖT ATT KNÄCKA!

NYHETSBREVNYHETSBREV
Övervintra växter som inte klarar sig utomhus
Många växter som är perenna i länder med mildare vintrar 
klarar inte vårt stränga klimat. Dit hör en del sommarblom-
mor som lejongap, jätteverbena, blåsalvia och sommarljus 
men också många kryddor och örter. Dessa växter kan vi 
antingen låta frysa ner och fröså eller köpa nya nästa år. 
Men man kan också försöka att övervintra plantorna om 
man har lämplig förvaring i uppvärmt växthus, uterum 
eller orangeri. Se till att ha livskraftiga exemplar och ta in 
dem innan kylan kommer. Vissa behöver stå ljust och hållas 
gröna medan andra kan övervintras med bara rötterna kvar. 
Se nyhetsbrev oktober. Bilden föreställer ANANASSALVIA 
Salvia elegans och en namnsort som heter ´Rutilans´. Den 
kan i bästa fall få klarröda blommor 
under vintern. Förökas med stick-
lingar i februari-mars. 
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Vilken är växten?
Den här perenna växten är vanligare än du kanske tror men 
då ser den inte riktigt ut så här. Den kan användas som 
prydnad men i dess vanliga form har den en helt annan 
användning. En ledtråd kan vara att du hittar växtens namn 
inbakat i KORV DE LA STROGANOFF.  Vi kan väl också 
avslöja att dess vetenskapliga namn är nästan detsamma som 
det svenska. Om du vet vilken växten är så skicka ett e-brev 
före jul till info@applegarden.se Vi drar en vinnare bland de 
rätta svaren som får ett presentkort från Äppelgården på 250 
kronor. Lycka till!

JULMYSJULMYS
på Äppelgården lördag 17 december kl 10-15

Vi tänkte avsluta året med att bjuda på kaffe och en 
liten julkaksbuffé i vårt orangeri. Du har också möjlig-
het att köpa julblommor, kransar och pynt och kanske 
någon trevlig trädgårdsjulklapp. Vet du redan nu att 
det är någon speciell blomma som du måste ha är vi 
tacksamma för en signal om detta. Vi kommer att få 
hem växter torsdag den 15 december.


