
Idom Byg  

10 % rabat (max kr. 2000) på ud-

ført arbejde  
 

Idom-Råsted Ungdomsklub 
 

50 % rabat på første års kontingent 
 

SIGMA, Gartnerivej 27 Holstebro 

30 % rabat på maling og 15 % på 

værktøj 
 

Energi og VVS 

10 % rabat (max kr. 2000) på udført 

arbejde  
 

Idom-Råsted Pensionistklub 

Deltagelse er altid gratis, men vi giver kaffen første 

gang vi mødes 

 

Tilbuddene gælder det første år I bor her, medmindre 

andet er nævnt. Husk at medbringe denne folder til den 

du ønsker rabatten ved – så får I glæde af de mange go-

de tilbud. 

 

I kan også kigge ind på vores spændende hjemmeside  
 

www.idom-raasted.dk 
 

for yderligere oplysninger om de mange andre tilbud vi 

har at byde på i Idom og Råsted. 

Velkommen til 

Idom og Råsted 

Navn: 

 

Adresse: 

 

 

Dato: 

Underskrift: 
 
 

Vi glæder os til at møde jer! 



 Hej og velkommen til Idom og Råsted. Vi er mange der 

glæder os til at møde jer. 

 

Kom og mød os til de mange arrange-

menter og aktiviteter rundt i sognene 

og i PLEXUS Idom-Råsted. 

 

Derudover er der en håndfuld erhvervsdrivende, der 

gerne vil give jer et godt tilbud. 

 

På de følgende sider kan I møde nogle af de mange for-

eninger og erhvervsdrivende i Idom og Råsted - de har 

alle et godt tilbud. 

 

Tag denne folder med, og bliv en del af et le-

vende fællesskab i Idom og Råsted! 
 

 

 

 

 

 

 
En krans af gode tilbud  

til alle tilflyttere... 

Idom-Råsted Borgerforening 

Et års gratis medlemskab af foreningen samt lokalbladet 

Kontakt et år. Tilmelding på kontakt@idom-raasted.dk 

 

PLEXUS Idom-Råsted 

Husstandsbillet til en fællesspisning samt 

én gang gratis adgang til Åben Idræt for 

hele husstanden inkl. aftensmad 

 
Idom-Råsted Foredragsforening 
 

Et års gratis medlemskab for hele husstanden 

 
Idom-Råsted Idrætsforening - IRIF 
 

50% rabat på én aktivitet pr. person i husstanden 

 
IRIF Fitness 
 

50% rabat på ½ års medlemskab pr. person i husstanden. 

 
Idom El 

10 % rabat (max kr. 2000) på ud-

ført arbejde eller køb af elartikler 
 

KFUM Spejderne, Idom-Råsted 
 

1/2 års gratis medlemskab til alle i husstanden 

 


