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Så blev Schleswig-Holstein farvet orange
... og er dermed tilføjet til listen over lande som Udenrigsministeriet fraråder
danskere at rejse til.
Grænsen er dog ikke lukket. Det er kun en anbefaling. Man kan jo også diskutere
om en tur over grænsen er en rejse :-)
Ingen kontrollerer danskere hverken den ene eller anden vej over grænsen og faktisk
har de fleste byer i Danmark et meget højere smittetal end Flensborg.
Der er derfor en større risiko ved at tage på indkøb i en dansk by end at gøre det i
Flensborg, så lidt uforståeligt hvorfor grænsen skulle lukkes.
Vi holder derfor stadig åben hver lørdag fra 11-13, da vi som oftest alligevel skal
klargøre forsendelser til tyske kunder og til vores erhvervskunder i Danmark, men for
en sikkerheds skyld spørg lige en dag eller 2 i forvejen, før I sætter jer i en bil for at
køre sydover.
De tyske myndigheder har ikke meldt noget ud om at lukke grænsen eller at udvide
de restriktioner som i øjeblikket kun gælder for danskere bosiddende i Region
Hovedstaden og fra 1. November Region Nordjylland.
Husk at selvom tyskerne ikke kontrollerer ved grænsen, så kan der vanke bøder hvis
man kommer fra en af de ovennævnte Regioner. Så for vore kunder fra Nordjylland
er sidste frist denne lørdag, men det kan jo blive udvidet til andre regioner senere.
Hører vi nyt vil vi straks informere med et Nyhedsbrev.
Lørdag den 31. oktober er Helligdag i Tyskland, så ingen butikker udover
grænsekiosker er åben. Restauranter i Flensborg har næstsidste åbningsdag og vil
først kunne åbne igen til december.
Vi har åben på lørdag den 31. oktober fra 11-13 selvom der er Helligdag i
Tyskland.

Åbningstider:
Åbent for afhentning 9 til 14 mandag til fredag

(afhentning udenfor dette tidsrum skal aftales på forhånd)
Vi er selv på lageret hver lørdag fra 11 til 13, men spørg lige på forhånd her under
skærpede rejseanbefaligner.

Det var nyhederne for denne gang.
Listen med gode tilbud er udvidet Se listen - Tryk her !!!!!
Kurvene er også fyldt op med gode tilbud
Obs! Vi har igen stillet vine frem til fri afhentning. Kan udmærket bruges til
madlavning

Venlig hilsen
Jørgen
ALMs Vin Engros
Tlf.: 21 42 79 81
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Vil du gerne anbefale os til andre, så videresend dette Nyhedsbrev eller nedenstående LINK:
Tilmelding til Nyhedsbrevet fra ALMs Vin Engros

Denne mail er sendt på vegne af ALMs Vin Engros.
Ønsker du ikke at modtage Nyhedsbrevet længere så tryk her Afmeld

