
Nordelektro har arbejdet sammen med Brønderslev Apotek 
i længere tid. Og ikke uden grund. For Pia Lunding er yderst 
tilfreds med det arbejde, de leverer. Hun fortæller: “Tingene 
er i orden. De kører det hele selv - og husker for mig, så jeg ikke 
skal bruge tid på det. Samtidig overholder de altid vores aftaler.”

Et skridt foran
Når Pia Lunding sætter Nordelektro i gang med en opgave, 
bliver hun mødt med sparring: “De forholder sig altid til den 
enkelte opgave. Hvis tingene kan gøres smartere, kommer de 
med forslag til nye måder at gøre tingene på. De tænker selv 
forud og gør ikke bare det, jeg beder dem om. For mig er det en 
kæmpe fordel.” Da Pia Lunding fx skulle have ny belysning 
op, lavede Nordelektro lysberegning, så lamperne blev pla-
ceret og udnyttet rigtigt.

Kun ét ring væk
I en travl hverdag er det vigtigt for Pia Lunding, at det er 
nemt at få fat i kontaktpersonerne fra Nordelektro. “Når jeg 
ringer, så svarer de med det samme. På denne måde er der al-
drig nogle opgaver, som strander i manglende kommunikation,” 
forklarer Pia Lunding.

Rydder op efter sig
På apoteket er der ofte travlt med kunder. Derfor er det et 
absolut krav, at Nordelektro kan løse opgaverne til mindst 
mulig gene for kunderne. “De roder ikke unødigt og sørger 
altid for at rydde op efter sig, så det ikke belaster vores hver-
dag. Tingene er bare tip top i orden,” siger en meget tilfreds 
Pia Lunding.

Det stærke samarbejde har resulteret i nye opgaver. Nord-
elektro har fået hovedentreprisen på en ny filial af apoteket. 
En opgave, som er landet hos Nordelektro takket være Pia 
Lundings anbefaling.

DE OVERGÅR BARE ALLE ANDRE
For Pia Lunding fra Brønderslev Apotek er parløbet med Nordelektro lig med tryg-
hed og ubesværet kommunikation. Derfor har hun også de helt store ord frem-
me, når hun bliver bedt om at beskrive Nordelektro som samarbejdspartner:  
“De overgår bare alle andre”.

OPGAVER SOM NORDELEKTRO LØSER FOR  
BRØNDERSLEV APOTEK:
• Serviceaftale på automatdøre
• Samhandelsaftale vedr. levering af el-arbejde
• Renovering af apoteket  

(el-installationer og ny belysning)
• Hovedentreprisen på en ny filial af apoteket


