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applegarden.se • info@applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10 • Öppet ons-fre 10-18.

- alltid värt en omväg!

EXTRA NYHETSBREV SEPTEMBER 2019 

Öppethelg

28-29 september!

Dags att hämta/beställa 
höstlökar
Nu har lökarna kommit från 
Holland och kan hämtas men 
du kan fortfarande förhands-
beställa och få 10% rabatt. 
Många sorter är ekologiska 
vilket gynnar våra insekter 
som då slipper få i sig nektar 
som innehåller skadliga 
ämnen.
Några har haft problem med 
att fylla i beställningen på nä-
tet. Så här ska du göra: Spara 
om beställningsbladet som du 
hittar på hemsidan med nytt 
namn. Om du inte väljer nå-
gon plats att spara på hamnar 
bladet som regel i mappen 
”sparade filer”. När du öppnar 
den där är den skrivbar och 
bara att bifoga med e-posten.

Öppet ons-fre 10–18. Sista helgen varje månad lör-sön 10–17.Mot Heden efter vägen K-holm – Österåker • GPS N 59° 5  ́8,7´́   E 16° 3  ́20,5´́www.applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10

KVALITETSLÖKAR
DIREKT FRÅN HOLLAND!
Lökar i lösvikt, många olika sorter, flera ekologiska

EKO

10-17

ÖPPETHELG 28-29 SEPTEMBER

Hjälp oss tömma lagret av växter,   

krukor och pynt - halva priset på allt!*

Stor LOPPISREA på gården 
- 75 % på tidigare loppispriser!

Plocka GRATIS druvor i vår pergola!
KAFFE med hembakat!

– alltid värt en omväg!

*Gäller inte lökar, fruktträd, rabattkanter 

och trädgårdsbänkar.

Beställ genom att fylla i antal och namn direkt på den här beställningen. Spara 
sedan om den med nytt namn t ex “Majas lökar 2019” och bifoga den  med din 
e-post till bestall@applegarden.se Vi meddelar dig per e-post eller telefon när 
du kan hämta lökarna. Vill du komma och handla direkt på Äppelgården går det 
förstås bra och säkrast från den 18 september. Välkommen med din beställning!

LÖKAR AV BÄSTA KVALITET
varav flera EKOLOGISKA
Lökarna kommer direkt från Holland och 
är av högsta kvalitet. Största 
storlek på de allra flesta sort-
erna. Se under respektive sort. 

Namn_______________________________________________________ Tel________________________

e-post__________________________________________________________________________________

Allium ´Purple Sensation´
Purpurlök 90 cm 10/12
15:-/st ___________

Allium sphaerocephalon
Klotlök 90 cm 6+
4:-/st __________

Colchicum ´Giant´
Tidlösa 15 cm 24+
35:-/st __________

Frittelaria meleagris ´Mix´
Kungsängslilja 20 cm 6+
6:-/st __________

LÖKGLÄDJE från
           10% om du beställer här!         DIREKT FRÅN HOLLAND!

Galanthus nivalis 
Snödroppe 15 cm 6+
7:-/st __________

EKO

EKO

EKO

Muscari ´White ´
Pärlhyacint 15 cm 7/8 
5:-/st __________

EKO

Muscari armeniacum
Pärlhyacint 15 cm 7/8 
5:-/st __________

EKO

Narciss ´Recurvus´
Pingstlilja 40 cm 12/14
12:-/st  _________

EKO

2019

EKO

Chionodoxa ´Alba´
Vårstjärna 15 cm 4/5
6:-/st  _________

Narciss ´Sailboat´
Påsklilja 35 cm 10/12
8:-/st  _________

EKO

Crocus chrys ´Cream Beauty´
Krokus 10–12 cm 5+
2.50/st __________

Ny!

Tulipa clus.´Peppermintstick´
Italiensk tulpan 20 cm 6+
5:-/st __________

Ny!
Tulipa ´Pink Impression´
Darwintulpan 60 cm 11/12
6:-/st __________

Tulipa ´Red Impression´
Darwintulpan 60 cm 12+
6:-/st __________

Tulipa ´Hakuun´
Darwintulpan 55 cm 12+
6:-/st  __________

Tulipa ´Spring Green´
Viridifloratulpan 50 cm 12+
6:-/st __________

Tulipa ´Golden Apeldoorn´
Darwintulpan 55 cm 12+
6:-/st __________

Tulipa ´Angélique´
Dubbelbl tulpan 45 cm 12+
7:-/st  __________

Tulipa ´Carnaval de Nice´
Dubbelbl tulpan 50 cm 12+
7:-/st  __________

Tulipa ´Zwanenburg´
Botanisk tulpan 35 cm 7+
6:-/st  __________

EKO

Vi vill bara påminna...
om att helgen 28-29 septem-
ber har vi helgöppet. Läs 
om alla våra erbjudanden i 
annonsen här bredvid. Om det 
passar dig bättre behöver du 
inte vänta till helgen, alla er-
bjudanden gäller från onsdag 
25 september. Passa nu på 
att handla växter, krukor och 
pynt riktigt billigt. För att inte 
tala om loppisen, där kan vi 
alltid diskutera priset. Hjälp 
oss att få bort så mycket som 
möjligt innan vintern. Efter 
öppethelgen stänger vi för sä-
songen och hoppas få kunna 
se dig till våren igen.


