Mars 2017

Vårt Garden Center fyller 15 år!
Detta tänkte vi fira med en vårdag den 1 april då vi hälsar er alla välkomna att fira med oss.
Vi kommer att ha en massa trevliga extraerbjudanden i både butik och växthus. Håll utkik i
tidningen efter annonser och se till att boka in denna dag!
Vi söker nu fler semestervikarier! Är du intresserad av att arbeta med oss i butik/lager och
kassa, kolla då vår hemsida (www.jhl.nu) eller Facebook för mer information.
Nu längtar vi och ser fram emot våren samt allt vad den bär med sig.

Välkommen till JHL

”När du vill ha råd” - mer än en bygghandel

Borrskruvdragare DS 18 DBSL Hitachi 3,0 Ah 2590:- 5,0Ah 2990:Köp en DS 18DBSL – var med och tävla om en New York resa.
Nu har vi satt fram Ryobi:s trädgårdsmaskiner. Finns i 18v och 36v.
Köp med batteri eller om du redan har maskin utan som ONE+
Bygg/Butik

Jordbruk

Nytt i butik är gasolhällen PanGourmet i modellerna ”Piccolo” och
”Original” samt tillhörande tillbehör.
Våren står verkligen för dörren. Du vet att vi har den gödning som du
behöver komplettera med. Växtskyddet börjar också ta form, och en del
behandlingar behöver snart göras. Vi fyller på vårt växtskydds-förråd.
Teckna pool-avtal före den 31 mars och få en pool-bonus på 3 kr/dt.
Viktigt att vara med i tid om man vill teckna pool.
Einar Mårtensson 0414-28534, 0703-243958 einar.martensson@jhl.nu
Hög tid att så chili och tomater. Påskliljor och penséer börjar komma in,
vi längtar efter våren! Sättpotatis ska, enl. planen, komma in vecka 12.
Dags att börja tänka på beskärning av äppelträden och
prydnadsbuskarna, men rör inte björken!

Trädgård

Fikastugan

Alla dagar finns bla baguetter och nybakade wienerbröd.
Kaffe och småkakor bjuder vi på.
Välkommen in på en liten fikastund!

Många fler tips och råd / Titta på www.jhl.nu
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