Salg af Brænde
og Pileflet
Fra
Sønderskovhjemmet

Sønderskovhjemmet
produceret pejsebrænde af god kvalitet
som sælges til private:
Når Sønderskovhjemmet leverer brænde, er en m3 = en hel
stablet m3. Det betyder, at når du har stablet dit brænde, skal
stablen svare til de m3, som du har købt og betalt for.
PRISLISTE BRÆNDE:
Ask:

600 kr pr. stablet rummeter

Blandet Ask/bøg

625 kr. pr. stablet rummeter

Bøg

650 kr. pr. stablet rummeter

Levering:
indenfor en radius på 50 km

500 kr.

Over 50 km

Pris aftales

Brændet leveres som standard i 30 cm. Ønsker du 25 cm stykker,
er der et tillæg på kr. 50 pr. rummeter.
Alle priser er incl. moms

Sønderskovhjemmet
Sælger pilehegn, som er produceret af
egen pil og håndflettet.
Pilen dyrkes og høstes på Sønderskovhjemmets egne marker. Det
er mændene på hjemmet, der fletter hegnet. Sideskuddene
høstes, når de er 2-4 år gamle og har en tykkelse på 1,5-2 cm.
Pilen flettes i en ramme af trykimprægneret fyrretræ og der
anvendes galvaniserede søm.

PRISLISTE PILEHEGN:
Højde 120 cm

325 kr. pr. løbende meter

Højde 150 cm

355 kr. pr. løbende meter

Højde 180 cm

385 kr. pr. løbende meter

Tillæg for ramme med overlægger
Fødder
Pilestokke

50 kr. pr. løbende meter
120 kr. pr. sæt
5 kr. pr. stk.

Vi laver også hegn efter specialmål – ring og aftal nærmere.
Alle priser er incl. moms

Kontakt:
Sønderskovhjemmet
Skovstræde 7
4891 Toreby L.
Telefon: 54869054
Mail: akg@sonderskovhjemmet.dk
Pilehegns ansvarlige: Anne Katrine Grube (40606133)
Brænde ansvarlige: Svend Skytt (40606131)
Sønderskovhjemmet er et forsorgshjem i henhold til Servicelovens §110.
Her bor 42 mænd, som er havnet i hjemløshed og derfor har brug for støtte til,
at komme tilbage i egen bolig.
På Sønderskovhjemmet forsøger vi, at skabe en indholdsrig hverdag og
ramme, hvor mændene kan restituere og få hjælp med de ting, som har ført til
deres hjemløshed.
Et væsentligt element i denne støtte består i, at skabe en struktureret hverdag
med indhold og fællesskab med andre. Det er i disse værkstedet, at vi blandt
andet har produktion af brænde og pileflet.
Udover brænde- og pileproduktion, har vi også en produktion af fødevarer til
eget forbrug. Vi har blandt grise, gæs, ænder og høns, ligesom vi passer en
stor urtehave.
Derudover passer mændene vores flotte have, vedligeholder en del af
bygningerne og andet forefaldende arbejde på stedet. Alt sammen med det
formål, at styrke mændenes indre kerne og genskabe deres tro på egen
muligheder og formåen.

