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NYHETSBREV maj-jun-jul-aug 2020

   - alltid värt en omväg!

NyhetsbrevNyhetsbrev
frånfrån

Kära trädgårdsvänner!
Våra öppetdagar är nu räk-
nade och på söndag 3 oktober 
stänger vi trädgårdsbutiken 
för gott. Innan det sker vill vi 
sälja ut allt, växter och prylar 
från verksamhet. Vi hoppas att 
du vill hjälpa oss med detta  
helgen 2-3 oktober. Välkom-
men hit och hjälp oss rensa 
lager, bodar och vindar. Se 
nedan!
Bästa hälsningar!
Eva och Per

SEP/3 2021

Höstens färger inspirerar
Heuchera ALUNROT i flera olika namnsor-
ter och färger finns nu på Äppelgården till 
ordinarie pris.

60 % rabatt på kvarvarande växter
Nu säljer vi ut kvarvarande perenner, kryddor 
och klematis med 60 % rabatt. 
Rabatt också i Rostpaviljongen                
Allt i Rostpaviljongen handlar du med 60 %
10-25 % rabatt på loppisen
Köper du för 100 kr får du 10% rabatt, köper 
du för 200 kr får du 15% rabatt, köper du för 
300 kr får du 20 % rabatt och köper du för 
500 kr får du 25 % rabatt.
Vi bjuder på kaffe
I helgen bjuder vi på kaffe med vår omtyckta 
chokladkaka. Håll till godo...

GAMMALT OCH NYTT PÅ LOPPISEN
Något finns kvar från loppisrundan men mycket nytt har kommit till: antik resväska, antikt hörnskåp (ommålat), arbetskor, bilbarnstol, blompinnar, 
bågsågar, böcker, cykeldelar, damejeanner, diverse hyllplan, djurtransportbur, dränkpump med slangar, elmotorsåg, extrasäng, flick- och herrcy-
kel, förkläden, galvade hinkar, gardiner, garderobsdörrar i pärlspont, gammal hushållsvåg, gamla trälådor, gamla trädgårdsredskap, glasburkar, 
glasfat, glasflaskor, guldvaskningspanna, halogenstrålkastare, halmstommar, jeepdunk, julsaker, jutesäcker, kakel, kakelverktyg, kattoalett, knäskydd, 
korgar, korgsäng av rotting, lagerhyllor, laserpatroner till Canonskrivare, lejonfontän med pump, lerkrukor små och stora, ljusstakar av tegelpannor, 
ljuslykta, nya lysrör och lysrörsarmaturer med stickpropp, miniatyrvävstol, nya och gamla rep, pajformar, pallkragar, pluggplantboxar, plywoodbox, 
plåthinkar, plåtlåda 75 x 75 cm, porslinshandfat, Pot Lifter, ritbord, slöjdvirke, stuprör, Sussex Trug, syltkittlar, sålådor av plast och trä, tavelramar, 
tavlor, timmersvansar, trasmattor, träblock, trädgårdsbelysning, trädgårdstidningar, trähjul, trätråg, ullsax, vassmattor, verktyg, fällbar vilstol m m 

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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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!


