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NyhetsbrevNyhetsbrev
frånfrån

Ändrade 
betalningsrutiner
Du kan inte längre betala 
med kort på Äppelgården. 
Nu gäller swishbetalning
123 31 71 295 eller i 
undantagsfall kontant 
betalning. Hoppas det ska 
fungera!

Öppet igen som vanligt  
Som du läst här ovan har 
vi gått tillbaka till våra 
”gamla” öppettider ons-fre 
10-18, lör 10-14. 24-25 juli 
är det öppet både lördag 
och söndag i samband med 
Loppisrundan. Välkommen 
till Äppelgården!

Kära trädgårdsvänner!
Ibland måste man erkänna att man tänkt fel. Vi ville pröva 
att inte ha några fasta öppettider, dels för att skapa många 
möjligheter för dig som kund att komma hit och handla, dels för 
att skapa litet mer ledighet för oss. Tyvärr fungerade det inte, 
kunderna har i stort sett uteblivit (utom helgen i maj då vi hade 
öppet lör-sön med fasta tider då folk nästan strömmade in) tro-
ligen för att man inte vetat om det är öppet eller stängt. Under 
resten av säsongen går vi tillbaka till våra ”gamla” öppettider 
onsdag-fredag 10-18 och lördag 10-14. Vecka 31 2-8 augusti tar 
vi en liten semester.
Nu hoppas vi att detta ska fungera så att vi får se dig här och att 
du kan ta del av vårt utbud av stora perenner, svenska klematis, 
kryddor och sommarblommor. För att markera nyordningen ger 
vi dig 20 % rabatt på alla växter!
Bästa hälsningar och välkommen hit!
Eva och Per

Gyckelblomster                   
– en gammal goding
För ca 30 år sedan odlade 
vi och sålde GYCKEL-
BLOMSTER Mimulus guttatus 
i vår butik i Sala. I samband 
med flytten till Äppelgården 
försvann växten men nu har vi 
frösått den och den blommar 
nu med härligt gula läppliknan-
de blommor. Kan övervintras i 
nedgrävda krukor.

Årets perenn 2021
Trädgårdskantlök Allium 
´Millennium´ finns förstås 
att köpa på Äppelgården.

Inte lika invasiv kusin
Alla har vi nog lärt oss hur 
vi ska behandla PRAKT-
LYSING. Den är fin i ett 
avgränsat hörn av träd-
gården men även i kruka 
då den blommar länge. 
Betydligt lättare att hantera 
är VITLYSINGEN Lysi-
machia 
clethroides 
med sina 
vackra vita 
kolvar. 
Köp den 
nu på 
Äppelgår-
den.
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LOPPISRUNDA I ÖSTERÅKER den 24-25 juli 
Vi återkommer om detta i nästa nyhetsbrev då vi hunnit leta 
i skåp och lådor och finkammat vindar och bodar på sådant 
som vi inte behöver längre men som kan komma till nytta 
och nöje hos andra!

Nya köksträdgården
Nu är nästan alla de 24 odlings-
lådorna sådda eller planterade. 
Majsen är redan meterhög, vi 
kan skörda mangold och sallat, 
morötter och rödbetor får samsas 
med lök och purjolök. Snart 

blommar också ringblommor, 
krasse och två sorters svartöga 
tillsammans med minisolro-
sorna. Sockerärtor, klockranka 
och luktärtor klättrar på spaljé-
erna av armeringsmatta. Kom 
hit och kika!

Nya klematis
Vi har fått hem ett mindre parti 
klematis, C. gouriana, ´Hul-
dine´och lilla söta estländska 
´Piilu´som betyder ”den lilla 
ankungen”.

Nu har vi öppet 
Nu har vi öppet 

som tidigare!
som tidigare!


