Dags för säsongen 2012 ...

Handla härodlade grönsaker!
Vill Du äta härodlade grönsaker av bästa kvalitet?
Då är du är välkommen att kontakta oss på Näsets Gröna.
Vi odlar tomater, kål, bönor, ärtor, rotfrukter och mycket
annat.

Vi brukar säga att våra grönsaker är "härodlade", eftersom de är odlade just här på Näset. Om du bor nära oss är
grönsakerna närapå härodlade även för dig. Om du bor en bit ifrån oss är de fortfarande "närodlade", vilket är
fint det också.
Vi fortsätter under 2012 med odlingar av vårt breda grönsakssortiment (se lista på hemsidan) och med försäljning
bland annat genom våra populära grönsakslådor. Men vi är också öppna för särskilda önskemål från dig/er. Berätta för oss hur vi på bästa sätt kan bidra till många gröna, goda och nyttiga måltider i er familj!
Våra odlingar är inte stora och därför kan vi bara leverera till ett mindre antal grönsakskunder i vår närmaste nejd.
Om du/ni vill vara en av dem, så är du mycket välkommen att anmäla ditt intresse och svara på frågorna nedan.
Jag/vi är intresserade av att handla grönsaker av Näsets Gröna:

Namn: .....................................................................................

Adress: .....................................................................................

Tel: ..........................................................................................

E-post: .....................................................................................

Vi berättar gärna löpande om vad som mognar i trädgården och vad som finns i ”grönsaksbutiken”. Därför är
det fint om ni också besvarar nedanstående.
Vill få information per mail:

Vill få information per sms:

Nej

Nej

Ja

Ja

Vilka önskemål och frågor har Du?

OBS: Gå in också på vår
hemsida när du vill. Där
finns alltid mer information:

www.nasetsgrona.se.

Vilka grönsaker är viktigast för dig och er familj? Hur vill ni hämta eller få grönsakerna levererade?
Vill ni ha måltids- och receptförslag tillsammans med grönsakerna? Vill ni ....

Berätta för oss hur vi på bästa sätt kan bidra till många gröna, goda och nyttiga måltider i er familj!

Ring, maila eller sms:a. Du kan även gå in på www.nasetsgrona.se och fylla i ovanstående uppgifter. Eller,
lägg detta meddelande i vår brevlåda eller titta in till oss! Du är alltid välkommen att höra av dig.

Hälsningar från Näset.
Elisabeth Secher, 070-625 14 63, elisabeth@secher.pp.se.
Sven Secher 070-672 06 32, sven@nasetsgrona.se.

