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- 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!
Efterlängtade regn, vi har fått ca 30 mm, har gjort det litet 
lättare för oss när vi sluppit vattenhämtning och krukor, rabatter 
och köksträdgård ser nu betydligt piggare ut. 
Loppisrundan var som vanligt trevlig, på lördagen kom första 
bilen 20 minuter i tio och så fortsatte det med en ström av kun-
der till kvart i fem. Men som vanligt på loppisar säljer man inte 
slut på allt och därför har vi fortsatt att plocka fram nya prylar 
från bodar och vindar (se nedan). Så välkommen hit och rensa 
borden både ute och inne i orangeriet.
Vad gäller växter finns fortfarande hyfsat med perenner, kryddor, 
klematis och en och annan sommarblomma.
Bästa hälsningar!
Eva och Per

Rapport från                        
nya köksträdgården
Det växer så det knakar i de 
nya odlingslådorna. Vad sägs 
om den här kombinationen; 
grön och röd sallat samt VIT 
SVARTÖGA Thunbergia alata 
´White´.
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Nu har vi öppet 
Nu har vi öppet 

som tidigare!
som tidigare!

Sittbänkar målade med 
linoljefärg
Traditionella sittbänkar målade 
med linoljefärg. Två bockar 
och planka ca 1,5 -2 m. 1 850:- 
Demobänkar något skamfilade 
950:-.

Fynda bland våra restvaror
Efter många års försäljning 
blir det alltid enstaka varor 
kvar i förråd och lager. I sam-
band med loppisen säljer vi 
sådant med 50%  rabatt. Det 
gäller till exempel allt som 
finns i Rostpaviljongen.

LOPPISEN
FORTSÄTTER
Kolla listan, en del finns kvar från loppisrundan och en del 
nytt har kommit till:
antik kälke, antik resväska, arbetskor, bilbarnstol, blom-
pinnar, bågsågar, böcker, cykeldelar, damejeanner, el-
motorsåg, flickcykel 2-växlad, förkläden, galvade hinkar, 
gardiner, garderobsdörr i pärlspont, gamla trälådor, glas-
burkar, glasfat, glasflaskor, halogenstrålkastare, halmstom-
mar, jeepdunk, jutesäcker, kaninbur isärtagbar (behöver 
repareras), knäskydd, laserpatroner till Canonskrivare, 
ljusstakar av tegelpannor, lysrörsarmatur med stickpropp, 
lunettfönster 60 x 120 cm, miniatyrvävstol, nya och gamla 
rep, pajformar, pallkragar, pluggplantboxar, plåtlåda 75 x 
75 cm, Pot Lifter, rubankar, ryggsäck, sekatörer, slöjdvir-
ke, stuprör, syltkittlar, sådosor, sålådor av plast och trä, 
tavelramar, tavlor, trasmattor, trädgårdsbelysning, träd-
gårdstidningar, ullsax, vassmattor, vattenslang 3/4”  20 + 
30 m,verktyg, äldre och nyare Moraknivar m m. 

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 30-70 kr st. Kö-
per du 10 st för 200 kr få du 
två extra växter på köpet. 
Välj fritt bland till exempel:
jätteverbena, ekorrkorn, ananas-
salvia, chili, rumsmalva, gräslök, 
gyckelblomster, majs, himmels-
öga, jordgubbar, malabarspenat, 
persilja, smultron med flera! 


