Heidi og Einar Kristen Aas ønsker deg en koselig vedfyringssesong med mange trivelige kvelder med den gode vedvarmen! Har du behov for ved til bål og verandaovn finnes det
også i selvbetjeningen ved Skallerødboden 24/7 året rundt
sammen med sesongens grønnsaker og poteter!

Vi garanterer ved til alle som blir med i lotteriet fordi;
Du hjelper oss med logistikken med kun fulle lass levert rimeligst mulig.
I fjor trakk vi 13 GRATIS-paller, og klarte å sette opp fulle lass hele høsten med ukentlig
rute Halden til Asker! Vinnerpallen(e) kan byttes i annen ved, stå på lager eller gis bort, for
ved er en gave som varmer!
Gratislodd!
Din tidligbestilling før 1.8. gir deg et gratislodd! «Veden skal være i hus til St.Hans» sies
det, men det holder også å bestille lettvint minilasterlevert ved fra oss!
Doble odds og premie:
Bestill og betal samtidig og vi dobler premie og odds! Oddsen 4-dobles om du er rask og
betaler før 1.8.! Etter mottak av faktura så betal til konto!
IKKE NOE Å VENTE MED!!
Sikre deg CO2 -nøytral vedkos før høstekulda kommer, og sett gjerne huset på døgnsyklus
med lavere temperatur når du ikke er hjemme. Med vedovn blir det raskt varme i huset! Totalt blir ved billigere enn strøm!
Lav spleisefrakt:
Vedlotteriet med fulle lass, gjorde at spleise-frakten kunne holdes på et minimum, og økt
salg gav færre kjørte km og bompasseringer!
Samkjøpsrabatt/Vervepremie;
SPAR kr 100.- ved å verve naboen også! Mer rasjonell logistikk, og begge sparer når tillegget på 1.-pall droppes! Færre lossinger og lastinger av minilasteren sparer tid!

Se på www.jeløyved.no om ikke de neste sidene kommer frem!

På JELØYved ønsker vi å være en vel-assortert vedleverandør med enkelt levert ved
til enhver og ethvert behov:

1000 liter stablet på europall 86x120cm:
Ekstra Hard ved*): Agnbøk, 10% hardere enn Eik 30cm ;
Hardved; Bøk, Eik, Lønn eller Ask 28 cm
Bjørk Klasse Ekstra Pluss*) 28cm i kasse, ovnstørket ekstra tørr 28 cm
Bjørk 20 cm 1000 liter nett 1.sort
Bjørk 28 cm 1000 liter nett 1.sort

Bjørk 40 cm 1000 liter nett 1.sort
JELØYved 28 cm 1000 l. nett 1.sort
Furu 28 cm 1000 liter nett 1.sort

40 liter sekk på 102x120cm pl.
JELØYved 28 cm 40 l. ca. 14 kg 30 sk. pall
Bjørk 28 cm 40 l. ca. 18 kg 30 sk. pall
Bjørk 30 cm Kl. Ekstra Pluss*) 40 l. ca.15 kg 66 sk. pall

Bjørk 20 cm 40 l. ca. 18 kg 36 sk. pl.
Opptenningved (OTV) 25-30 cm lange fliser 40 l.
Div. 2.-sort sekker selges i Skallerødboden fra kr 30.-/sk.

Spesialiteter med mer
Opptenningsruller 50 stk eske 4 cm x Ø 2,5 cm.
Opptenningsruller 40 stk eske 4 cm x Ø 3 cm.
Gran/furu 28 cm 1200 liter løs tømt hos kunde

Kort endeved 5-25 cm 1000 liter løse biter ca 700 liter ved i nett på pall.
Hel kubbe Endeved 1200 liter-løs 5-25 cm tømt hos kunde. (KJELEVED)
Lang Endeved 30-50 cm 1200 liter løs tømt hos kunde. (KJELEVED)
Bakhon - Bakerovnsved 50 cm 1500 liter på pall
HEL-VED runde nattkubber 1000 liter pall 16-22 cm diameter x 26 cm høyde
Hoggestabber 35-50 cm diameter og 60-70 cm høye

Ring/sms: 90 96 25 65, eller send på post@jeloyved.no

Plastdekke når det trengs! Rett på plass i
to høyder!

Pallenett
og sekker
håndstables fulle !

Bøttetriks når
du er borte!

Fin utetørket
ved.

JELØYved sitt store vedutvalg 20202021 1.6.2020 gjelder til 1.1.2021
(kan endres)
SMS-bestilling ; 90962565
Epost-bestilling; post@jeloyved.no
Telefonbestilling til 90 96 25 65 før kl 21.00 alle dager.
LEVERING: Utkjøring med lastebil med minilaster Asker-Halden ukentlig. Pallene settes pent
på plass i garasjer, skjul, v/døra osv. Bøttetriks fungerer, og veden står på rett sted! Bøttetriks
sparer deg også for koronafare ved levering, så sett en bøtte der veden skal stå, og gi beskjed!
HENTING: man.-lør. før 16.00. Lunch 12.-13. Ellers e. avtale.

VEDLOTTERI: Bestill og betal før 1/8 og vinn 2 paller JELØYved! Bestill før 1/8 og vinn en
pall JELØYved!! Gode odds og vi holder spleisefrakten nede med rasjonell utkjøring!
NABOKJØP: Kjøp sammen med naboen innen ca 100 m og spar kr 100.- begge to! Spleisefrakten holdes
nede med rasjonell kjøring!
Råstoff hentet vesentlig fra skogeiere i Østfold, hogd etter internasjonale godkjenningsnormer. Sesongens ved er hogd og kløyvd før en god ute-tørk, og satt inn før lasting. Noe Klasse Ekstra + er ovnstørket
import til 8-12% fukt. Ved er oftest billigere, koseligere og vedovnen gir raskt mye varme når du trenger den kontra alternative fyringskilder!
FULL TØRR-VED-GARANTI 17-20% fukt, ellers ny ved!

Vedtype

Beskrivelse

pris pr. Enhetspris
kWh *) stablet ved Antall

Summèr ditt kjøp:

1000 liter stablet på europall 85x120cm :
JELØYved

1. sort 28 cm

kr 1,12

kr 1 300,00

sum kr ………....

Furu

1. sort 28 cm

kr 1,10

kr 1 200,00

sum kr ................

Bjørk inne / ovnstørket < 12%Rh

Kl.Extra+ 28 cm

kr 1,16

kr 1 900,00

sum kr ................

Bjørk <17% Rh

1. sort 20 cm

kr 1,18

kr 1 800,00

sum kr ................

Bjørk <17% Rh ute/innetørket

1. sort 28 cm

kr 1,12

kr 1 700,00

sum kr ................

Bjørk <17% Rh

1. sort 40 cm

kr 1,05

kr 1 600,00

sum kr ................

Hardved Eik/Bøk/Lønn

1. sort 28 cm

kr 1,18

kr 1 950,00

sum kr ................

Hardved Agnbøk 10% hardere enn
eik og <12%Rh
1. sort 28 cm

kr 1,16

kr 2 300,00

sum kr ................

40 liter stablet 30 sekker på stor-europall 102x120cm:
JELØYved

28 cm

40 l. 30 sk./pl. Ca.14 kg

kr 1,29

kr 60,00

sum kr ………....

Bjørk

28 cm

40 l. 30 sk./pl. Ca.18 kg

kr 1,42

kr 85,00

sum kr ………....

Bjørk

30 cm

40 liter (66 sk./pall) ca 15 kg Kl. Ekstra + ovnstørket

kr 1,71

kr 85,00

sum kr ………....

Bjørk

20 cm

40 l. 30 sk./pl. Ca.18 kg

kr 1,51

kr 90,00

sum kr ………....

Hardved

30 cm

40 l. 30 sk./pl. Ca.19 kg

kr 1,43

kr 90,00

sum kr ………....

kr 0,67

kr 40,00

sum kr ………....

Opptenningsruller 50 stk eske 4 cm x Ø 2,5 cm.

kr 150,00

sum kr ………....

Opptenningsruller 40 stk Opptenningsruller 40 stk eske
eske 4 cm x Ø 3 cm.
4 cm x Ø 3 cm.

kr 140,00

sum kr ………....

Div. 2.-sort (v/kvalitetsavvik)
Spesialiteter med mer:

Opptenningved (OTV)
Bakhon Bakerovnsved
Endeved KORT/2.-sort
utsortert ved
Endeved HEL 5-25 cm
lang, rund kubbe

40 liter sekk med 25-30 cm
lange fliser av div. treslag

kr 1,26

kr 50,00

sum kr ………....

1500 liter 50 cm

kr 0,54

kr 800,00

sum kr ………....

1200 liter løs tømt hos kunde

kr 0,75

kr 750,00

sum kr ………....

1200 liter løs tømt hos kunde

kr 0,81

kr 800,00

sum kr ………....

kr 0,91

kr 1 000,00

sum kr ………....

kr 350,00

sum kr ………....

HEL-VED runde nattkub- 1000 liter ks. 26 cm x 16-22cm
ber
Ø
Hoggestabber 60-70 cm

Strømpris sammenlignes med vedpris, men veden vinner på mye varme raskt, og varmer når du er i rommet!
Kr. …………
Ved blir billig hygge!
*) ved 17% fukt har veden 4,42kWh pr. kg. Ved 20% fukt har veden 4,26kWh/kg. Det reduseres etter effektiviteten til ovnen; ca 75%. Alle paller kan veies ved levering
Frakt;
med minilasteren. Ovnstørket Kl. Ekstra +, er ofte under 10%RH.

neste side

Vi feirer kåringen til «Årets Vedprodusent 2017» med
råbått på ECOFÅN og JOI, og gir deg endå mer hygge og
kos med vedvårmen! Viftene produserer sin egen
strøm og fordeler vedvårmen i rommet.
Ecofan- vifter som går på varmen fra ovnen, og fordeler luften i rommet har jeg med i bilen:

Type 800 BBX ORGINAL, to blad messing

kr 1099,- TILBUD kr 990.-

Type 810 BBX STANDARD, to blad messing

kr 1599,- TILBUD kr 1440.-

Type 812 BBX STOR, to blad messing

kr 1999,- TILBUD kr 1800.-

Type 806-GS-BBX tre blad for lav-temperatur-ovn.

kr 2099,- TILBUD kr 1900.-

JOI-lampe for ett telys gir 18-lys effekt med lysdioder for bruk på strømløse plasser,
hytter mm.

Kr…………….

kr 1490,-

Kr…………….

HENTING er gratis, men må avtales for å sette frem rett ved!
BØTTETRIKSET VIRKER NÅR DU IKKE ER HJEMME VED LEVERING AV VEDEN!
Sett en tom plastbøtte der veden skal stå. Send meg info på sms eller ring, om det er noe spesielt med bak huset/inn i garasje, nøkkel osv. Ute er det greit med en presenning under bøtta om det er utrygt for nedbør, og etter at jeg har vært på besøk og trikset er
fullført, kan du finne fakturaen i bøtta eller postkassa!
SPLEISEFRAKT: (gir nesten lik frakt for alle paller og bidrar til lav frakt for alle med fulle lass losset rett på plass
med minilaster. Bæring av sekker etter avtale. Tillegg for å losse sekker av pall kr 5.-/og kr 5.-/etg.
1. (første) -pall innen 25 km med stopptillegg

kr 250,-

kr......250,00

2. inntil 5. pall innen 25 km

kr 100.- x…... antall pall = kr...................

6.-10.pall

kr 50.- x …... antall pall = kr...................

innen 25 km

Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Vestby, Oslo-syd /øst/sentrum leveres med et
tillegg på kr 100.-/pl.

Kr 100,- x......antall pall = kr...................

Oslo vest / nord for bomring, Bærum, Asker leveres med et tillegg på kr 150.-/
pl.

Kr 150,- x......antall pall = kr...................

Vintertillegg: Snø/is med brøytekanter osv. og små leveranser, krever et termintillegg etter
10.desember på kr 50.-/pall og ev. tørketillegg ved stor pågang:

Kr 50.- pr. pall

kr...................

Spleisefrakt eksempel på 4 pall til Bærum i høst: 250+100+100+100+4x150= kr 1150.- (= Mer
enn 2 favn levert rett på plass med minilasteren!)

Sum frakt

kr...................

VERVE-Rabatt; Om, to naboer innen 150m kjøper samtidig
sparer begge kr 100.-!

Naborabatt

Ved større avstander eller antall, og for sekkebæring avtales prisen spesielt.

ORDRESUM……

Fakturagebyr: Etterskuddsbetaling må avtales. Ved bøttetriks og betaling innen en uke er det IKKE GEBYR!!

- kr...................

kr...................

kr

50.-

Alle priser er inkl. mva, og kontant, med kort, eller forskuddsbetalt til konto: PALLER ER NØKKELEN I LOGISTIKKEN! Våre tompaller kan returneres hit, settes på
9365 07 06658. Forbehold om prisendringer pga uforutsette endringer.
våre pallesamleplasser i nabolaget, eller tas med tilbake ved neste leveranse.

HUSK AT ALLE VEDPALLER ER STABLET OG DERFOR HAR CA. 1/2 FAVN PR. 1000 LITERS PALL, MENS LØS VED ER CA 70 % AV DETTE
(1500 l. løs er mindre enn 1000 liter hardstablet)!
1000 LITER-PALLEN ER 86 X 120 CM OG SETTES INN/PÅ PLASS MED MINILASTEREN VED ÅPNING PÅ MIN. 105 CM. SMÅSEKKPALLENE
ER 105 X 120 CM.
ALL VED ER TØRR OG REN FOR FLIS OG BITER. Kwh -pris er veiledende etter 17% fukt, og gj.snittsvekt med ovn på 75% vikningsgrad.

FULL TØRR-VED-GARANTI ! All ved skal være under 20% fukt. Reklamasjon må fremsettes omgående innen to uker, og kan avvises om veden er lagret i rå omgivelser, f.eks. kjeller, eller andre rom uten ventilasjon, og innpakket i plast ned til bakken som samler kondens. Vi kommer og
måler veden og bytter den ut omgående. Vi skal kun ha fornøyde kunder, og du skal trygt kunne anbefale oss til naboen!

Navn………………………………………………………………………….
Ca. leveringstid; (sms før levering): …………

Adresse:………………………………
Send listen som vedlegg eller som Copy/Paste til epost:

post@jeloyved.no

Nytt frå Skållerød den 20 juni 2020:
Siste vedsesong ble en berg- og dalbane i levering som gjorde at
fjorårssesongens omsetning først ble slått i mai fordelt på ca 1600
leveranser, men det kunne vi godt ha sluppet for koronaen tømte
raskt lageret, og noen ekstra paller løs kubikksnett ble funnet slik
at alle hjemmesittere kunne holde varmen!
Bålpanner, bakerovner og andre uteaktiviteter sammen med den
kaldeste mai på mange år har bidratt til at vedpallene er tomme
håper vi. Når korona-usikkerheten slo til økte vi arbeidsstyrken med
et norsk-lag med permitterte, skoleelever og arbeidssøkere, så nå
er det vedproduksjon hver dag! Det begynner å komme på skinner
med grønnsakene også, men mye ble tapt i starten når UDI tok koronafri fra saksbehandling av samfunnskritisk personell fra 3.djeland, og så fulgte problemer med stengte ambassader og flyruter.
Vi er forberedt på en hektisk høst med tørkerom som kan supplere
ute-tørket ved og et par gode leverandører på kammertørket ved,
bl.a. agnbøk, et treslag som er 10% hardere enn eik, og fin i pizzaovner.
Vi prioriterer en rasjonell produksjon og levering slik at vi kan ha
et stort utvalg av rett type ved til rett kunde og til en rettferdig
pris!

Ha en god varm høst og vinter og benytt sommertiden nå til å bli med på vedlotteriet med din
bestilling!

Løse paller med bjørk
reddet tampen på
2019-20 sesongen, og
noen er igjen. Prisen
kalkulert ut fra vekt
og kr/kWh:
Uten ansatte til å sette løk i rett
tid eller andre traktorjobber
fikk ugraset vokse fritt:

Arbeidslaget 27. April fikk
ryddet sten til brokkoliplanting 2.

Tørkerommet i drift i vinter
Utfordrende sekke-levering i
bratt terreng!

Hilsen Heidi og Einar Kristen Aas
Vedleveranser med minilaster sparer deg for sjauing, og
min dag blir lettere og mer effektiv! Så rekker jeg fredagspizzaen:

Paller med trinser, og veden er på plass!
Trenger du vedskjul ideer før jeg kommer? Se her:
Veden løftet rett på plass;

Skallerødboden er åpen
med JELØY gourmet grønnsaker og uvaskede poteter
for selvbetjeningssalg kontant og kort.
Reneflotveien 54, Nordre Jeløy.

I Skallerødboden selges også vedsekker om du bare trenger noen få. Det er
1.-sort kammertørket 15 kg / 40 l. bjørk der, men de andre typene ved er tilgjengelige i
arbeidstiden etter avtale.

GDPR REGLER:
Men det er usikkert om det gjelder for vårt årlige kundebrev. Uansett må du gjerne be om at eposten-adressen din
slettes om det ikke er aktuelt med vedtilbudd, så send en epost til post@jeloyved.no MEN om du savnet dette tilbudet i din postkasse kan du sende oss epostadressen din!

