
 
 

INFO ANG. BREUM KRUKKEN 
 

Formålet med Breum Krukken er at skabe lidt farve og hygge i vores nye hovedgade, 
da der er flere der har nævnt, at det måske var lidt for gråt og fladt, når man sådan 
så sig omkring i gaden, og særlig på Klostervej. Og det kan vi kun give ret i, og da det 
ikke blev til træer der kom til at pryde ned gennem gaden, ja så syntes vi det med 
Krukkerne kunne være pænt. 
 
Da det efterfølgende har vist sig at modtagelsen af Breum Krukken er blevet et langt 
større succes end vi nogensinde havde forestillet os, (og succes er jo altid godt), men 
lige i det her tilfælde, ser vi os desværre nødsaget til at ændre i konceptet, ene og 
alene på grund af den økonomiske del i det. Breum 2020 kan ikke økonomisk 
forsvare at beplante 25 krukker en til to gange årligt, det er der slet og ret ikke 
midler til.  
 
Nu er Krukkerne her i det antal de er (25 stk), købt og betalt af Breum 2020, og alle 
er blevet tilplantet af Breum Blomster, på Breum 2020s regning, men i løbet af 
foråret vil de alle få en opstammet Buksbom, også på Breum 2020s regning, så må 
de husstande der har Krukkerne selv sørge for at de bliver tilplantet i bunden. 
(Der bliver inspiration og tilbud løbende fra Breum Blomster) 

 
Hvis man efter dette nye tiltag ikke ønsker at have en Krukke/Krukker? er det helt 
okay, (så er der måske en anden husstand der er interesseret) man kontakter enten 
Dorthe Lauersen (Damefrisør Casmir) eller Gorm Sørensen Klostervej 9.  
 
Det er muligt der bliver en om rokering af krukkerne? Men det kan vi se når vi ved 
hvem der efterfølgende vil have dem stående efter det nye tiltag. 
 
 
Krukkerne skal holdes, hvis ikke bliver man kontaktet. 
 
 

 
Med håb om forståelse af dette nye tiltag. 

Venlig hilsen Breum 2020 
 


