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Glada kor ger godare mjölk
Maria Hedman, Tobo, 

med en av sina 26 kor.

www.ge eortensmejeri.se

Mjölk ska vara kall, 
färsk och 

lokalt producerad.

För att framgångsrikt verka på samma 
lokala marknad i 57 år finns inga gen-
vägar.

– Nöjda kunder återvänder, så enkelt 
är det. Våra kunder uppskattar per-
sonlig service, hög kompetens och ett 
utbud värdigt en stormarknads, säger 
Kjell Pettersson företagets ägare i an-
dra generationen.

Petterssons El, med butik 
och installationsverksam-
het, räknas till ett av de 
äldst etablerade företagen 
i Tierp som hela tiden levt 
med tiden och alltid erbjudit 
det senaste - såväl 1949 som 
2006. Efter förvärvet av 
Sjöströms Elektriska 1973 
har butiken legat på Greve-
gatan 8 i Tierp.

– Senaste investeringen är att vi utökat bu-
tiksytan med ytterligare hundra kvadratmeter 
för att bättre kunna exponera vårt utbud inte 
minst inom armatur och vitvaror. Samtidigt 
har vi skaffat oss ett nytt kontor på övervå-
ningen.

Petterssons El har det senaste året anställt 
ytterligare elektriker och butikspersonal till 
företagets sammansvetsade team. God trivsel 
på jobbet är viktigt för Kjell Pettersson.

Kunder ska känna tillit
För att som fackbutik kunna erbjuda bästa 
service vidareutbildar sig personalen konti-
nuerligt för att uppgradera sig på nyheter.

– Våra kunder ställer med rätta höga krav 
på personalen. Vi ska ärligt och trovärdigt 
kunna lotsa våra kunder och erbjuda produk-
ter och tjänster som passar deras behov. Det 
kan vara allt från brödrost till windowsbase-

rade mobiltelefoner.
Petterssons El är sedan 

1989 med i Elkedjan och 
sedan 1995 med i Dialect-
kedjan.

Installationssidan
Även om butiken i dag står 
för 2/3 av omsättningen har 
hela tiden installationssidan 
verkat parallellt i familjefö-

retaget. 
Petterssons El har idag sju installatörer 

som utför elinstallationer, datanät, telefon-
växlar, telefoni och vitvaruservice. Kunderna 
är byggföretag, Tierps kommun, Tierpsbyg-
gen, industrier, butiker och privatpersoner. 
Hemmamarknaden är Tierps kommun, men 
företaget verkar även i Uppsala och Stock-
holm genom ett nära samarbete med det lo-
kala byggföretaget TK Bygg. 

Tel: 0293-106 04
Fax: 0293-714 28

kjell@petterssonsel.se
www.petterssonsel.se

Pettersson El – familjeföretaget med känsla för kompetent och äkta service. 

Nöjda kunder i 57 år

	 			Vi	ska	ärligt	
och	trovärdigt	kunna	
lotsa	våra	kunder	och	
erbjuda	produkter	och	
tjänster	som	passar	
deras	behov.

”


