
 

Fredag 13.mars 2020 
 
Til alle våre kunder og leverandører  
Vedr: besøk og kontakt med oss i Granitt og Betongvare AS i Strømsveien 312,  
  
Granitt og Betongvare AS følger tett utviklingen av Korona-viruset. Vi følger løpende retningslinjer og 
råd fra norske myndigheter, både for å ivareta våre ansatte, hindre spredning samt kunne betjene våre 
kunder.  
 
Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder og leverandører, i den forbindelse er det gjennomført 
preventive tiltak, og eventuelle smittetilfeller vil bli håndtert umiddelbart ihht våre retningslinjer og 
kriseplaner. 
 
For å minimere risikoen for smitte av Korona-viruset, ber Granitt og Betongvare AS om at alle 
salgsrepresentanter fra leverandører forhåndsavtaler besøk med oss. Møter skal kun avholdes der det 
er vesentlig behov. Vi henstiller leverandører til å benytte telefon eller mail de neste to uker når dere 
har kontakt med vår organisasjon.  
 
Vi oppfordrer alle kunder om kontakte oss via telefon eller sende e-post, slik at varer kan leveres 
direkte til kunde/ mottakerplass så langt dette er mulig.  
 
Fra mandag 16.3 til og med torsdag 26.3 vil vi redusere åpningstiden i butikk.   
 
Butikken er åpen fra 07.00 -16.00 hver dag / mandag-fredag. 
 
I denne perioden vil vi være noe underbemannet og det vil derfor ikke være sikkert vi klarer å levere 
like raskt som dere er vant til. 
 
Selv om alle ikke er tilstede i Strømsveien 312 til enhver tid, vil vi fortsatt være tilgjengelige i 
åpningstiden. Du kan komme i kontakt med vårt salgsteam på følgende tlf / e-post: 
 

 Telefon e-post  

Geir Inge Støve 
Daglig Leder 

478 60 958 geir.inge@g-b.no  Salgsansvarlig Mørtel og Epoxy 

Tom Atle Pettersen 930 73 253 tap@g-b.no Salgsansvarlig Mørtel/Epoxy/Granitt 

Jan Rune Walskrå 917 46 338 jrw@g-b.no Salgsansvarlig lager Logistikkansv./VVA 

Erik Gjellan 
Bjerkevoll 

909 30 085 egb@g-b.no Salgsansvarlig Granitt og 
Markprodukter 

Stian Tvedt Nilsen 995 81 567 Stn@g-b.no Salgsansvarlig butikk og skifer 

Lisa Elin Markström 479 05 836 Lisa@g-b.no Kundekonsulent 

Francisco Medina 
Bakken 

  Lagermedarbeider 
 

Hubert Zywicki   Lagermedarbeider 

 

Med vennlig hilsen, 
Granitt og Betongvare AS 
 
Geir Inge Støve 
Daglig leder 
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