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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!

Inga fasta öppettider 
Det betyder att du kan 
komma både vardagar och 
helger, även kvällar, men 
du måste ringa/skicka SMS 
070-734 30 40 eller e-posta 
info@applegarden.se innan 
du kommer, gärna dagen 
innan. Välkommen!

Kära trädgårdsvänner!
Midsommar har passerat men vi har ändå några härliga 
sommarmånader framför oss med vila och avkoppling men 
också  mycket arbete i trädgården. Nu är tid att skörda de första 
grönsakerna, plocka fina buketter av vild- och sommarblommor 
samt klippa ner det första floret på perennerna för att få en ny 
blomning om några veckor.
I förra nyhetsbrevet visade vi en bild på några odlingslådor i 
vår nya köksträdgård. Här fortsätter vi nu att berätta hur långt 
vi kommit. Så vill vi återigen påminna om att vi har öppet hela 
sommaren men du måste ”boka” tid. Se nedan!
Sommarhälsningar  från Eva och Per

Klipp ner första                
floret på perennerna
Många perenner tål att klippas 
ner en gång, vissa två gånger 
och ger då nya blommor efter 
ett par, tre veckor. Exempel är 
jättedaggkåpa, en del nävor, 
kantnepeta (två gånger), akleja, 
grekvädd, violer, astrar, flox, 
riddarsporrar, malva, färgkulla. 
Klipper du ner löjtnantshjär-
ta så räkna med att den rosa 
varianten blir något blekare i 
andra floret. Pröva dig fram så 
kommer du att hitta olika sätt 
att förlänga blomningen.
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Vår nya köksträdgård
Arbetet går vidare och alla 
odlingslådor, ca 50 cm höga 
är på plats. Alla lådor är lika 
breda, 80 cm men i längderna 
180, 120 och 60 cm. På bilden 
ser du ”halva”  köksträdgården, 
den andra halvan är spegel-
vänd. Alla lådor och spaljera-
mar  ska strykas med roslags-
mahogny, en blandning av 
lika delar trätjära, linolja och 
balsamterpentin samt bensvart 
färgpigment som gör allt vack-
ert svart. Forts följer med sådd 
och plantering i lådorna.

GREKVÄDD Knautia macedonica

Även kryddor behöver tuktas. 
Du kan klippa ner alla myntor, 
grekisk oregano, koriander, 
citronmeliss. Lagerblad bryter 
med nya blad när du använder 
dig av topparna.

Medelhavet i Österåker
Att lura ögat i trädgården är ett 
gammalt sätt att skapa intresse 

hos betraktaren. Ett sätt är 
att föra in moment som tar 
besökaren till en plats där 
man egentligen inte befinner 
sig. En vitkalkad mur, en 
frodig HÄNGPELARGON 
Pelargonium peltate och 
ett silverpäron i bakgrun-
den som ska efterlikna ett 
olivträd är ett försök så gott 
som något.

- alltid värt en omväg!

Gräs i tomatkrukorna
Att lägga ett rejält lager 
gräsklipp i tomatkrukorna 
minskar avdunstningen och 
sparar vatten. När gräset 
sedan bryts ner skapar det 
näring för växten.


