- Gröna bladet –
Januari 2021

Covid-19
Var rädda om er och respektera varandra
Känner ni er osäkra om läget eller har
funderingar så är ni välkomna att ringa, så
servar vi er extra.
Vi kommer gärna ut på parkeringen med
varorna, -betalning löser vi med konto eller
att ni swishar pengar på parkeringen.
Har själv varit hemma en vecka, min fru
testades positiv, vi kom undan med blotta
förskräckelsen.
Öppettider
• Grevie
Måndag – fredag 9,00 – 18,00
Lördag
9,00 – 15,00
Söndag
stängt
•

Mäsinge
Måndag – Fredag 7,30-17,00
Varmt välkomna!

Spannmål.
Priserna har hämtat sig något sedan
svackan i Dec, vi väntar nu med att sälja det
sista.
Potatis HZPC-återförsäljare
Colomba är slutsåld, vi har fortfarande till
gång till övriga sorter.

Väv
Väv leveransen har blivit försenad till januari.
Återvinningsavgiften är tyvärr höjd från
årsskiftet.
Säsongen 2021
Vi maler på- hör av er.
• Växtskydd erbjuder vi kredit in i Nov.
• Utsäde - frö - Majs osv ring oss.
Kalk
Rullar på igen, vi har nu både Mg och
baskalk hemma i Mäsinge
Det tvättas på Bjäre

•

•
•

Kenotek
o Tvättmedel
o Munstycken
o Handtag
Kärcher tvättar
Kränzle tvättar

Gatusalt
Hör av er om ni har behov av smått som
stort.
Vi har även grus i Grevie för
halkbekämpning av gångar och utsatta
ytor.

Grevie Butiken
Ommöbleringen börjar ta form
Hoppas på förståelse!

Till Salu
-Potatis Solist
Jerker Karlsson 0705865187

I Mäsinge
Lämna in truck och traktorbatterier till
förmån för Västra Karups bygdegård. En
container finns under öppettiderna i
Mäsinge.

Cube 50 dieselpump med räkneverk
Lennart 0720-63 59 78

För trädgårdar och underhåll
•
•
•
•

Täckbark
Täckflis
Kallasfalt
Grus 0-18

Stora Batterier & Skrot stående?
Till förmån för -Västra Karups
bygdegårdsförening
• Batteri container på Bjäre Kvarn i
Mäsinge
• Skrot insamling Ring Leif Jeppsson
0702282515 för mer information.

-Utgödslings cirkomat, elevator med motor
-Mjölkmaskin + Vakuumrör, pris diskuteras.
Jörgen Olsson 0431-360 076

Tjänster
•

Avbytartjänst- vana med mjölkning.

Jörgen Olsson 0431-360 076.

