
Kära trädgårdsvänner!
Lördag 14 oktober stänger Äppelgården för säsongen 
men nyhetsbreven kommer som vanligt pålitligt varje 
månad i din e-postlåda. Du som läser det här på 
hemsidan (där alla breven läggs ut) skicka bara din e-
postadress så är saken lätt avhjälpt. Med det här brevet 
vill vi förstås tacka för säsongen som gått, den fjortonde i 
Äppelgårdens korta historia. Tack för alla inspirerande 
möten, alla goda träd-gårdssamtal, alla tips vi fått och 
inte minst alla positiva omdömen som gett oss kraft och 
mod att streta vidare i en verksamhet som inte alltid är 
så ekonomiskt försvarbar. Vi ser med tillförsikt fram mot 
2018 då vi planerar en del ändringar som vi hoppas du 
ska gilla. Mer om detta i kommande nyhetsbrev. Men 
innan vi stänger på lördag vill vi ge dig en chans till att 
göra en bra affär som du kan se här nedan.
Våra allra bästa trädgårdshälsningar 
Eva och Per
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Hjälp oss tömma våra lökkorgar
Vecka 41 säljer vi ut alla våra kvarvarande kvalitets-
lökar i lösvikt. Du får 30 % på alla lökar och alla pe-
renner som vi har kvar. Det finns också en del andra 
reavaror som nätkorgar, örttorkar, sticklingsboxar, 
odlingssäckar till kraftigt nedsatta priser...
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Vågar du mixa dina lökar?
Du har säkert många gånger tänkt på hur snygga lökplante-
ringar du har sett i parker och visningsträdgårdar. Självklart 
är det mängden som förstärker upplevelsen men även en 
bra mix på en mindre yta kan bli riktig ögongodis. På den 
här bilden ser du lökar som alla kan köpas just nu på Äp-
pelgården till rena grossistpriset. På bilden röda och vita 
Darwintulpaner tillsammans med rosa ´Light and Drea-
my´. Skymtar gör också den dubbelblommande ´Carnaval 
de Nice´, allt med en ”underplantering” av blå pärlhyacin-
ter. Vi hjälper dig att plocka ut rätt sorter och antal till låt 
oss säga ett par kvadratmeter. Bara du vågar så...

Blommar utan jord eller vatten
Sätt löken inomhus på ett fat eller i en skål eller varför inte 
direkt på bordet och det fantastiska händer. Om en tid 
spricker det bruna skalet upp och de allra skönaste blom-
mor slår ut, upp till 10-12 stycken om det är en stor lök. 
Undret heter Tidlösa eller den Nakna Jungfrun med det ve-
tenskapliga namnet Colchicum ´Giant´. När löken blommat 
över inomhus ska den ut i trädgården, tre gånger djupare 
än lökens storlek. Men sätt den på en plats som du har koll 
på, kanske vid ingången, så att du ser den när den blommar 
om nästa år i oktober-november.


