
Lars Præsius begyndte at arbejde på Vestbjerg Skole for 
et år siden. Her lagde han ud med at gennemgå skolens 
mange installationer for at få styr på hvilket udstyr, der 
trængte til service. “På en skole som vores er der rigtig mange 
ting, der skal gennemføres service på. Så det kræver en del ko-
ordinering i hverdagen,” forklarer Lars Præsius. Derfor rea-
gerede han positivt, da Nordelektro præsenterede ham for 
muligheden om at samle al service hos dem: “Det giver rigtig 
god mening og hjælper mig til at skabe overblik. Jeg skal ikke 
længere sætte alverdens serviceaftaler i kalenderen. Det klarer 
de for mig. Så min hverdag er helt klart blevet nemmere.”

Lovpligtige eftersyn
Det kan være lidt af en opgave at holde styr på hvilket ud-
styr, der skal have lovpligtige eftersyn.
“Jeg kan jo ikke vide alt. Derfor er det vigtigt for mig at have 
en samarbejdspartner, jeg kan ringe til. Nordelektro har den 
viden, jeg skal bruge, og de er gode til at vejlede mig. Samtidig 
ved de, hvad der er lovpligtigt - og hvad der ikke er,” uddyber 
Lars Præsius. Med den nye Multiservice-aftale har Nord-
elektro ansvaret for at gennemføre de nødvendige efter-
syn på skolens installationer.

Åbenhed i samarbejdet
Forud for et servicebesøg ringer servicemontøren altid til 
Lars Præsius for at koordinere et tidspunkt, der passer. 

“Med så mange elever og aktiviteter på skolen kan der sagtens 
være noget, der kan spænde ben for en servicebesøg. Derfor 
er jeg glad for, at Nordelektro altid ringer, inden de kommer.”
For Lars Præsius er det altafgørende med en åben dialog, 
så man ved, hvor man har hinanden:
“Med Nordelektro er alt fremme i lyset. De er meget åbne om 
deres produkter og priser, så der ikke pludselig dukker ubeha-
gelige overraskelser op. Samtidig er de behagelige at arbejde 
sammen med og holder det, vi aftaler.”

DE HAR DEN RETTE KNOWHOW

Med Multiservice overlader du den samlede ser-
vice til Nordelektro. Så sikrer vi, at alle anlæg bli-
ver vedligeholdt ud fra specifikationer og lovkrav. 

MULITISERVICEAFTALEN HOS VESTBJERG SKOLE 
OMFATTER SERVICE AF:
• Pumpeeftersyn
• Nød- og panikbelysning
• Installationseftersyn og test af HPFI relæer
• Automatiske døre
• ABV
• Eftersyn på gulvvaskere

Vestbjerg Skole har netop skrevet under på en ny Multiserviceaftale 
med Nordelektro. En fornuftig pris, viden og en åben dialog over- 
beviste Lars Præsius, der til daglig er teknisk serviceleder på skolen.


