
Öppettider under jul och
nyår
 
Nu i jul kommer vi att ha öppet  som vanligt men
med några få undantag.

  
Fredag den 23/12 

 Fredag den 30/12
 Torsdag den 5/1

 stänger vi klockan 12.
  

Måndag den 26/12 samt fredag den 5/1 har vi
stängt.

  
Tänk på att lägga era ordrar i god tid dessa dagar så att vi hinner packa och få med dem när lastbilen

GREENMAN The Greener Choice  💚♻💚 Webbversion

God Jul & Gott Nytt År
Så här när året börjar närma sig sitt slut så är
det alltid bra att ta en liten titt i backspegeln för
att minnas alla saker som hänt under året.

  
Här på Greenman hade vi, som så många andra
en försiktig vår då det var oroliga tider. Efter en
tuff Corona period startade kriget i Ukraina med
allt vad det innebär.

  
En ny kundtjänstninja tog plats i början av
sommaren och vi alla hjälptes åt lite extra under
semestrarna och fick njuta av en riktigt härlig
sommar med fint väder.

  
Under hösten fick vi äntligen fira företagets 30-
års dag och hela gänget åt en fantastisk middag
på restaurang GIN här i Norrköping.

  
 
Med denna lilla återblick vänder vi nu blicken
framåt igen och ser fram emot ett spännande
2023 med härliga samarbeten och många goda
möten.

  
Men först vill vi önska er alla en riktigt
God Jul och ett fantastiskt Gott Nytt År.

 Fira, njut och ta hand om era nära & kära
  

Varma hälsningar hela 
gänget på Greenman



kör.
 
Runt jul är det alltid extra tryck på leveranserna även hos Post Nord. Om er mottagande kund har postnord-
appen kan ni ange deras mobilnummer. Kunden får då info i sin app om paketet och de gånger ett paket inte gått
att leverera får dem uppgifter i appen vart paketet finns att hämta.

  
Ni kan läsa mer om detta på Postnord

Från Oss Alla Till Er Alla
 En Riktigt God Jul

Till hemsidan | Webshop 

Avanmälan

https://www.postnord.se/vara-verktyg/postnord-app
http://www.greenman.se/
http://shop.greenman.se/

