Medlemserbjudande - 15% rabatt hos Runåbergs fröer 14-28 februari
Hej alla medlemmar!
Miljögruppen har glädjen att berätta att vi får 15% rabatt på Runåbergs fröer.
Rabattkoden gäller under en begränsad tid. Koden kommer att mailas ut så
snart det är helt klart, troligen under närmaste veckan. Rabattkoden gäller
mellan 14-28 februari 2022 på hela Runåbergs fröers frösortiment.
Runåbergs fröer har ett stort utbud av ekologiska fröer för odling av grönsaker,
kryddor och blommor i vackra fröpåsar. På deras hemsida kan du läsa om de
olika sorterna, få odlingstips och förslag på nya fröer. Här hittar du även
gronings- och hållbarhetstabell och annat smått och gott, bl.a information om
ekologiska fröer. Under ”OM OSS” finns artikelarkivet med många intressanta
texter samt information om försäljningsvillkor (frakt, ersättningsfröer mm.)
• Länk till hemsidan: www.runabergsfroer.se
• Försäljningsvillkor: www.runabergsfroer.se/?m=401
Så här handlar du hos Runåbergs fröer:
1. Gå in på hemsidan, läs och välj de fröer du vill ha.
2. När du är klar, klicka på ”kundkorgen” (den hittar du högst upp i högra hörnet)
3. Kontrollera din order, gå sedan vidare till kassan (du kan även gå tillbaka och
fortsätta handla).
4. Fyll i dina namn- och adressuppgifter, fortsätt till kassan.
5. Kontrollera din order. Glöm inte att fylla i rabattkoden! Här kan du även
skriva ett meddelande till Runåbergs fröer. Om du t.ex inte vill ha ersättningssort. Fyll i betalningsalternativ (välj mellan kort, direktbetalning via bank, Payex
faktura eller Swish). Gå sedan vidare för att slutföra betalningen.

Leverans sker i första hand med Postnords brevservice och frakten är baserad
på vikt, pris ex. 13 kr/50 gr. Frakten räknas ut i slutet av din beställning, innan
du betalar.

OBS!! Rabattkoden kommer enbart att mailas ut och får såklart inte spridas via
några sociala medier eller lämnas ut på annat sätt. Gäller enbart för medlemmar
hos Enskede gårds koloniträdgårdar!
Så här skriver Runåbergs fröer om ekologisk odling:
”Vi är fortfarande lika övertygade om att ekologisk odling i olika former är en förutsättning för jordens överlevnad. En odling med uppriktig vördnad för det levande.
En odling där balans är viktigare än maximal skörd. Utan användning av lättlösligt
konstgödsel och kemiska bekämpnings- och tillväxtmedel.”
Här är länk till årets nya frösorter: www.runabergsfroer.se/?sc=462
Bland årets ekofrö-nyheter finns bl.a:
• Albina Vereduna, en rund, mycket god beta med vitt kött och söt smak.
• Mcili de Nuhai, en av de tidigaste tomaterna, ger frukt sent på hösten.
• Gigante de Inverno, en gammal italiensk spenat som odlats i över 100 år.
• San Marzano, tomat som odlats i flera hundra år, från från södra Italien.
• Patisson Jaune Vert, en mkt gammal sort med anor till ursprungsfolken.
• Nassau, nu tillbaka igen! Låg skärböna med plattrunda och trådfria baljor.
• Rouge de Grenobloise, en gammal starkväxande batavia från Grenoble.
• Rollinson’s Telegraph, slanggurka. En av de få som ännu inte är hybrider!
• Crapaudine, uråldrig rödbeta ursprungligen från Frankrike, utsökt smak.
• Egyptisk plattrund, tidig sort med plattrund form och mörkrött kött.
Mer finns att läsa på deras hemsida.
Rabattkoden
Även om rabattkoden inte skickas ut förrän om drygt en vecka kan du redan nu
förbereda dig och din beställning. Gå in på deras hemsida och läs på, inspireras
av nya och gamla frösorter, få tips och information inför den kommande
odlingssäsongen.
Lycka till med fröplanering och kommande odlingssäsong!

Gröna hälsningar!
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