
LÖRDAG 29 APRIL 

FREDAG 28 APRIL

SÖNDAG 30 APRIL
RABARBER
– odla, laga, äta

Välkommen till våra
ÖPPNINGSDAGAR 2017

Öppet alla dagarna 10–17 • Varje dag fyra miniföreläsningar i olika ämnen • Kaffe med 
hembakat bröd • Nya perenner och klematis • Växtstöd och pynt från svenska formgivare.

ÖPPNINGSDAGAR 2017

i samarbete med

www.applegarden.se
info@applegarden.se
070-535 37 10 • 070-734 30 40

Lars Ax  och  Mia Örnklev från Fönsterstallet!

KLEMATIS
– Nordens lianer
JAN LINDMARK  är klematiskännaren 
som fått en egen klematis uppkal-
lad efter sig plus att han har skapat 
ytterligare ett par sorter. Idag tar han 
oss med på en spännande vandring i 
klematissläktets klättrande, klängande, 
doftande och färgstarka värld.

MÅNDAG 1 MAJ

Matkreatörerna Monika och Hans Naess-

Älskade
PELARGONER
LILLEMOR FRISÉN och ELISABET OLOW 
kommer från Pelargonsällskapet i Sörmland 
och ska tillsammana med Österåkers egna 
pelargonentusiaster LENA och MORGAN 
FREDRIKSSON svara för dagens program. 
De kommer också att ha pelargonstickling-
ar med till försäljning.

Pelargoner med Elisabet, Lillemor, Lena och Morgan

BYGGNADSVÅRD
– att bevara och återställa

Kl 10.30  
Från pelargonfrö 
till färdig planta

Kl 12.00 
Miniatyr- och dvärg-

pelargoner, vad är skillnaden?
Kl 13.30 

Från frö till planta
Kl 15.00 

Miniatyrer och dvärgar

Jan Lindmark tillbaka för trettonde gången
Kl 10.30  

Årets nya klematis 
på Äppelgården

Kl 12.00 
Så kan du använda

klematis i din trädgård
Kl 13.30 

Klematis - arter och sorter
Kl 15.00 

Odla klematis i kruka och ampel

LARS  och MIA  kommer att berätta om hur man 
med gamla traditionella metoder och beprövade 
material kan återställa de ursprungliga kvalitéerna. 
Du som har en äldre byggnad får tips om renovering, 
underhåll och restaurering, allt med erfarenhet 
sedan 30 år tillbaka. Fönsterstallet ligger i Gropptorp 
mellan Katrineholm och Österåker.

Kl 10.30, 12.00, 13,30 och 15.00  
Renovering och reparation med 

gamla traditionella och 
beprövade material

MONIKA och HANS NAESS  är matkrea-
törerna som tar rabarbern till nya höjder. 
Monika kommer att koka rabarbermar-
melad och bjuda på provsmak av olika 
rabarberprodukter. Hans är agronom, 
rabarberälskare och Sörmlands egen mat-
ambassadör. Han kommer att prata om 
hur och varför man ska odla rabarber.

Kl 10.30, 12.00, 13,30 och 15.00  
Du får vara med om marmelad-
kokning och du får tips om hur 
du kokar din egen marmelad. 
Odla rabarber, kan det vara så 
svårt? Du kan köpa produkter 

från Monikas företag Finesserna


