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Ændrede bestillingsfrister og leveringsdage for pakkevarer og løs foder i 
forbindelse med helligdagene i foråret 2018 

 
Skal du bestille pakkevarer eller løs foder til levering i foråret 2018, bedes du bemærke, at vi har 

ændrede bestillings- og kørselsdage - se nedenfor. Bestil gerne med flere mulige 

leveringsdage. Bemærk ligeledes, at der ikke kan udleveres råvarer i helligdagene. Husk at 

ordreproducerede varer skal bestilles senest 5 arbejdsdage før levering på varetursdagen. 

Pakkevarer - varetur 

 
Bemærk at vores varetur ikke kører følgende helligdage: 

• St. Bededag – fredag d. 27. april 

• Kr. Himmelfartsdag – torsdag d. 10. maj 

• 2. pinsedag – mandag d. 21. maj 

• Grundlovsdag – tirsdag d. 5. juni 

 

Bestillingfrister varetur 

Bestillingsfristerne til vareturen er som normalt: Bestiller du varer inden kl. 9 til levering med 

vareturen, bliver de leveret inden for 3 arbejdsdage (dvs. ovenstående helligdage indgår ikke som 

en arbejdsdag). 

 

Bestilling og levering af pakkevarer i foråret: 
 

Leveringsdag   Bestil senest 

Torsdag d. 26. april eller lørdag d. 28. april. Tirsdag d. 24. april kl. 9.00 

Lørdag d. 28. april Onsdag d. 25. april kl. 9.00 

Mandag d. 30. april Onsdag d. 25. april kl. 9.00 

Onsdag d. 9. maj eller fredag d. 11. maj. Mandag d. 7. maj kl. 9.00 

Fredag d. 11. maj Tirsdag d. 8. maj kl. 9.00 

Lørdag d. 12. maj Onsdag d. 9. maj kl. 9.00 

Tirsdag d. 22. maj Torsdag d. 17. maj kl. 9.00 

Onsdag d. 23. maj Fredag d. 18. maj kl. 9.00 

Mandag d. 4. juni Torsdag d. 31. maj kl. 9.00 

Onsdag d. 6. juni Fredag d. 1. juni kl. 9.00 

 
 
Se næste side for bestilling og levering af løs foder i foråret. 

 



 
Bestilling og levering af løs foder i foråret: 
 

Leveringsdag   Bestil senest 

Torsdag d. 26. april 
Onsdag d. 25. april kl. 7.00 med 2 dages 
valgmulighed 

Fredag d. 27. april 
Begrænset udkørsel. Onsdag d. 25. april kl. 7.00 
med 2 dages valgmulighed. 

Lørdag d. 28. april 
Onsdag d. 25. april kl. 7.00 med 2 dages 
valgmulighed 

Mandag d. 30. april Torsdag d. 26. april kl. 7.00 

Onsdag d. 9. maj Tirsdag d. 8. maj kl. 7.00 med 2 dages valgmulighed 

Torsdag d. 10. maj 
Begrænset udkørsel. Onsdag d. 9. maj kl. 7.00 med 
2 dages valgmulighed. 

Fredag d. 11. maj Onsdag d. 9. maj kl. 7.00 

Fredag d. 18. maj Torsdag d. 17. maj kl. 7.00 

Lørdag d. 19. maj 
Torsdag d. 17. maj kl. 7.00 med 2 dages 
valgmulighed 

Søndag d. 20. maj Ingen levering 

Mandag d. 21. maj 
Begrænset udkørsel. Fredag d. 18. maj kl. 7.00, med 
2 dages valgmulighed 

Onsdag d. 6. juni Mandag d. 4. juni kl. 7.00 

 
 
 

Åbningstider i forbindelse med helligdagene i foråret: 

Alle Grovvareafdelinger holder lukket i dagene: 

St. Bededag - fredag d. 27. april 

Kr. Himmelfartsdag – torsdag d. 10. maj 

* Dagen efter Kr. Himmelfartsdag - fredag d. 11. maj 

2. pinsedag – mandag d. 21. maj 

Grundlovsdag – tirsdag d. 5. juni  

1. maj holder vi åbent som normalt  

 

* Den 11. maj er der åbent i Kundeservice og der er mulighed for dag til dag levering af planteværn.  

* Den 11. maj er der åbent i Shoppen.     

 


