
FO
TO

: L
AR

S 
HÅ

KA
N 

NI
LS

SO
N

 ÖPPET ONS-FRE 10-18, LÖR 10-14 • applegarden.se • info@applegarden.se • 070-734 30 40 • 070-535 37 10 

NYHETSBREV maj-jun-jul-aug 2020

- alltid värt en omväg!

NyhetsbrevNyhetsbrev
frånfrån

Kära trädgårdsvänner!
Först ett tack till alla er som 
besökte oss på skördemark-
naden i Österåker. Någon 
kom i första hand inte för att 
handla utan för att träffa oss. 
Sådant värmer...
Vi sålde mer än hälften av 
växterna som vi hade med 
oss och nästan alla bänkar.
Här kommer nu två viktiga 
meddelanden. Det första gäl-
ler kommande helg, fredag 
17 och lördag 18 september 
då Äppelgården har stängt. 
Det andra gäller helgen 2-3 
oktober som blir sista da-
garna i vår 20-åriga historia 
som trädgårdsbutiken har 
öppet. Välkommen hit och 
hjälp oss rensa lager, bodar 
och vindar. Se nedan!
Bästa hälsningar!
Eva och Per

SEP/2 2021

Nu har vi öppet 
Nu har vi öppet 

som tidigare!
som tidigare!

Nu skördar vi i nya köksträdgården
Du som följer våra nyhetsbrev vet att vi berättat om 
vår ombyggda köksträdgård, hur praktiskt det är med 
de höga odlingslådorna och hur bra allt det växt i den 
nya välgödslade jorden. Nu njuter vi av de nyskördade 
grönsakerna och plockar in buketter med blommor.

Trädgårdsbutiken stänger för gott 
och vi tackar för 20 fantastiska år!
Allt har sin tid och nu stänger vi butiken efter många år med 
trevliga möten med trädgårdsvänner från när och fjärran. 
Vi hoppas att vi satt några spår i ditt trädgårdsliv och att du 
ska minnas Äppelgården inte bara som en handelsplats utan 
också som ett ställe för det goda trädgårdssamtalet!

Öppet ons-fre 10–18. Lö 10–14.

– alltid värt en omväg!
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OBS: Fre 17 sep, lör 18 sep STÄNGT HJÄLP OSS ATT TÖMMA 
LAGER, BODAR och VINDAR den 2-3 oktober kl 10-18

 Vi bjuder på kaffe och Äppelgårdens omtyckta chokladkaka. 
Allt ska bort till oanade rabatter. Först till kvarn... Välkomna!


