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Kjære kunder, 

 

Informasjon til våre kundeforbindelser om hvordan Koronaviruset kan påvirke vår 

virksomhet og leveringsdyktighet fremover. 

 

Gunnar Holth Grusforretning AS med sine datterselskaper er fullt operative pr. i dag, men 

vi har innført restriksjoner og rutiner for å unngå spredning av viruset: 

 

 Reisevirksomhet med kollektivt fremkomstmiddel blant våre ansatte skal ikke 

gjennomføres. 

 Møtevirksomhet internt og eksternt er svært begrenset og skal helst gjennomføres via 

telefonmøte, skype eller lignende. 

 Kundekontakt skal foregå via telefon/epost, og våre brakker-/hvilerom ved våre uttak, 

vil ikke være åpne for andre enn eget personell. Skal kunde kontakte hjullastersjåfør 

for opplasting av masser, skal det gjøres via telefon. 

 Våre ansatte er informert om å holde god avstand seg imellom, og det skal ikke 

forflyttes personer imellom anleggene de nærmeste 14 dagene. Skal det utføres 

service på maskiner eller lignende, så skal det gjøres avtale med nærmeste 

overordnende før igangsetting. 

 Være nøye med personlig hygiene og unngå håndhilsning. 

 Alle skal følge oppdaterte veileder om koronasmitte fra folkehelseinstituttet. 

 Våre lastebilsjåfører skal forholde seg i bilen, og kun ha kontakt med kunder via 

telefon. 

 Kunder vil ikke få vektlapper ved våre uttak i denne perioden, men rapport fra våre 

vektsystemer kan oversendes pr. epost om ønskelig. Ber kundene som ønsker dette, ta 

kontakt med det aktuelle uttaket.  

 

De fleste uttakene/salgsstedene som Laugslet i Mysen, Grasmo i Eidskog, Siva i 

Kongsvinger, Folbergåsen i Nes, Granerud i Nord Odal, Salberget i Åsnes og Midtskogen 

i Elverum, har vi bra lagerbeholdning, og vi vil kunne tilby kunder masser en god stund 

selv om virksomheten kan bli noe redusert fremover.  

 

Pr. i dag kjenner vi ikke til at COVID-19 viruset har forsinket eller endret våre 

leveranser, men dette kan endre seg raskt, og vi vil følge det myndighetene til enhver tid 

anmoder om.  

 

Våre leveranser kan bli forsinket eller stoppet, og vi ber om forståelse av dette, og vi skal 

gjøre vårt for å unngå dette så langt det går. Vi skal prøve å holde våre kunder oppdaterte 

i forhold til vår situasjon. 

 

Med vennlig hilsen  

Gunnar Holth Grusforretning AS 

 

Roy Holth 

Daglig leder 

 

 

 


