HaveOasen er solgt til BilligBlomst

Dorte og Iver Andersen har pr. 1. januar 2022 solgt HaveOasen til Billigblomst kæden.

Tilbage hvor eventyret
startede
Til årsskiftet er det 30 år siden at Iver og Dorte Andersen
overtog Kollund Planteskole og startede butik på Kollundvej i Lind, og der er sket rigtigt meget i den tid. Konstant udvikling, tilbygninger, udvidelse af sortimentet
m.m. og der er sket rigtigt meget i branchen, i Herning og hele det midtjyske område, så det har været 30
meget spændende år.

Iver og Dorte foran Kollund Planteskole - marts 1992

Iver og Dorte har 3 børn der lige nu er bosat i Århus,
Ålborg og København og ingen af dem er interesserede
i at drive Haveoasen, der er heller ikke nogen af medarbejderne der tænder på at være selvstændige.
Iver er 55 år og Dorte er 52 år - så de var unge da de
startede livet som selvstændige, med Havecenter og
planteproduktion, og det har naturligvis præget livet i
stor grad, men som mange nok kan skrive under på, er
det er jo en livsstil at være selvstændig.
Det har også været 30 år med åbent alle weekender og
helligdage, kun lukket 1. juledag og 1. nytårsdag - og
det er noget de er spændte på hvordan det vil være ikke
at skulle åbne butikken hver dag.
Planen er dog ikke at gå i stå, men at vende tilbage
til Kollund Planteskole på Kollundvej hvor de også har
privatbolig. Her forsætter de produktion af planter på
markerne.
Derudover vil der fortsat være salg til erhvervskunder
og drift at webshoppen Lundhede.com. Salg til private
som i et havecenter man besøger, er definitivt slut, nu er
det kun afhentning for erhvervskunder og evt. varer der
er købt på forhånd via webshoppen.

Helt nyt koncept
Billigblomst forventer at være klar til at åbne midt i februar 2022.
Det bliver den 7. butik i Danmark. Og de glæder sig til
at byde Midt og Vestjyske kunder velkommen i vante
omgivelser, med gode tilbud.
I Billigblomst Herning vil kunderne møde kendte ansigter. Alle ansatte i Haveosen er blevet tilbudt at komme med over og arbejde i Billigblomst.
Det har kæden haft stor succes med i Næstved, hvor
man også overtog et eksisterende havecenter.
I Billigblomst giver høflig selvbetjening lave priser...
..til gengæld tilbyder kæden kvalitetsplanter fra stort set
samtlige danske gartnerier og resten af Europa.
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