
 

Til våre kunder 

 

 

Infoskriv i forbindelse med tiltak mot Coronaviruset 

 

I forbindelse med de tiltak som er iverksatt fra norske myndigheter, ønsker vi som bedrift å være 

med på å minske risikoen for smitte.  

 

Vi oppfordrer sterkt dere som Kunde om å være flinke til å bestille byggevarer ut til byggeplass tidlig. 

Tenk gjerne lengre frem i tid en vanlig. Det er viktig for alle at vi begrenser antall leveringer ut slik at 

smittefaren blir redusert. Vi oppfordrer også sterkt til de av dere som trenger varer fra våre butikker, 

om å ringe inn bestillingene på forhånd slik at vi kan plukke dette klart til dere for henting eller 

eventuelt utkjøring. Dette vil også være med på å begrense smittefaren ved at man oppholder seg 

kortere tid på våre anlegg. På alle våre anlegg er det satt i gang strenge tiltak rundt hygiene med vask 

av håndtak, servanter, toalett osv. flere ganger til dagen. 

 

Åpningstidene våre vil under den pågående situasjonen bli endret noe. Butikkene vil åpne til vanlig 

tid, men vil stenge kl.15.00. Vi vil også ha noe endrede åpningstider på lørdagene fremover (for de av 

våre anlegg som har lørdagsåpent).  

Vi forutsetter at alle overholder anvisninger ved eventuelle hjemme karantener og da unngår besøk i 

våre butikker og anlegg. 

 

Alle våre selgere og ordreskrivere er for tiden operative, men vil den nærmeste tiden ikke drive 

oppsøkende virksomhet ut på byggeplasser eller inn mot deres kontorer. Kommunikasjon vil foregå 

på telefon og mail. Ikke nøl med å ta kontakt om du trenger hjelp til noe! 

 

Vi har lagt gode planer for de konkrete utfordringene vi står overfor nå. Men uansett hvor mye og 

hvor godt vi planlegger, vil vi ikke greie å forutse alle problemer. Noen må vi sammen løse underveis, 

når de oppstår. Vi som din samarbeidspartner skal være fleksible, og vi skal gjøre vårt ytterste med å 

legge til rette for gode løsninger.  

 

Det blir en krevende tid fremover og vi i Birkeland Bruk/Byggvell oppfordrer til at alle gjør sitt i denne 

samfunnsdugnaden. Vår jobb nummer én er å begrense spredningen av smitten. Hver og en av oss 

har en viktig jobb å gjøre nå.  

 

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid! 

Alle i Birkeland Bruk/Byggvell 

 

 

 


