
From: Stein Birger Østmo stein-birger.ostmo@rentokil-initial.com
Subject: Re: Duesikring.

Date: 24. juni 2016 15:37
To: Ina Frimannslund ina@fdesign.no

Hei!

Viser til hyggelig møte, samt utført befaring samtidig.

Rentokil kan gi følgende tilbud på netting av balkonger ut mot parken.

Tilbud:

Montere opp wire som en ramme.
Feste og stramme nett i wire
Tekniker og utstyr

Tilbud kr: 5.400,- + mva. (6.750,- inkl. mva.)

Ved eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt!

Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen / best regards

 
Stein Birger Østmo
Senior Sales Consultant  
Offentlig godkjent skadedyrbekjemper
 Rentokil Initial
Frysjaveien 40
Postboks 24 Økern
0508 Oslo, Norway

Office:  +47 09781
Mobile: +47 930 60 110
E-mail: stein-birger.ostmo@rentokil-initial.com 
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Tenk miljø, unngå unødvendig bruk av papirkopier

24. mai 2016 kl. 18.54 skrev Ina Frimannslund <ina@fdesign.no>:
Hei,
jeg har nå overtatt som styreleder etter Ingjerd Martin og prøver å nøste opp i ting.

Når dere var her i vinter og satte opp nettingen over luftespaltene under taket, så nevnte forrige styreleder at det var egne
tiltak beboerne kunne gjøre for å holde duer unna sine balkonger, og at dere skulle sende oss tilbud på dette. Kunne du
undersøkt om dette er blitt sendt, og i tilfelle gjerne sende på nytt til meg? Vi har nå en beboer som er veldig plaget av duer
på sin balkong i øverste etasje. 

Ring meg gjerne om du lurer på noe.

Hilsen 
Ina Frimannslund

Styreleder Grünerhagen II BL
Tel 95 70 11 76

On 15. feb. 2016, at 12:53, Stein Birger Østmo <stein-birger.ostmo@rentokil-initial.com> wrote:

Til beboerne i Grünerhagen II Borettslag

Dette er nett som spennes opp foran hele balkongen, utenfor rekkverket.
Ta kontakt med Østmo hos Rentokil direkte hvis du er interessert og henvis til tilbudet 
under. Dette er ikke noe som dekkes av borettslaget. Vær også obs på mulig prisøkning 
etter 2016.

Hilsen styret i Grünerhagen.


