November 2017

Vi hälsar er alla välkomna till JHL den 2 december. Det kommer finnas erbjudande på
julartiklar och en stor fyndhörna med extra bra priser. Utnyttja möjligheterna.
Scouterna kommer vara på JHL för försäljning av varm korv och julgranar.
Tisdagen den 12 december 09:45 kommer Lucia till butiken.
Det finns numera möjlighet att PDF-fakturera via mail. Önskar ni utnyttja denna möjlighet
skicka era uppgifter till annelie.krook@jhl.nu. Uppgifterna vi önskar är: namn,
kundnummer, org-/personnummer och mailadress.

Välkommen till JHL

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

Höstkampanj Hafa badrum. 20% på Sun och Eden möbelserier,
Ellips handukstorkar, Aqua massagebadkar.
Utförsäljning av tapeter. 50% på lagervaror.
Bygg/Butik

Jordbruk

Trädgård

Stort sortiment av fågelmat från bl.a skånefrö, svenska foder och nelson
garden.
På grund av den blöta hösten ger Absolut Company dispens för ogräsbeh. efter
den 25 okt. och tillåts nu fram till den 25 nov. Detta gäller Höstvete Premium.
Övriga höstgrödor kan ogräsbehandlas t.o.m. den 30 november.
Det kommer troligtvis råda brist på vårutsäde. Vänta inte med beställning.
Det är dags att städa upp lite plast igen. Plastinsamling i Hammenhög
onsdagen den 22 november kl. 08.00 – 14.00.
Einar Mårtensson 0414-28534, 0703-243958 einar.martensson@jhl.nu

Vårt växthus fylls nu på med amaryllis, julstjärnor, hyacinter och annat
som hör julen till.
Glöm inte att beställa dina julgrupper i god tid!
Än är det inte för sent för höstarbeten i trädgården. Många buskar och
träd kan planteras så länge det går att gräva. Det är även dags att
beskära vinrankan.
Alla dagar finns bland annat baguetter och nybakade wienerbröd.
Kaffe och småkakor bjuder vi på.

Fikastugan

Välkommen in på en liten fikastund!

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