
El-grossist i nye lokaler: 

 

Hos denne 
grossisten kan 
kunder selv låse 
seg inn – når som 
helst på døgnet 

Elektrogrossisten Elektroskandia oppgraderer til dobbelt så store lokaler – og har 

ambisjoner om å være mer enn en butikk for kundene sine.  
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Elektroskandia driver engroshandel av utstyr til kraftproduksjon og elektroinstallasjon.. 
Nå utvider de virksomheten sin i Nord-Norge. Avdelingen i Tromsø flytter fra Langnes til 
nye lokaler i Breivika. 

– Hvordan vil kundene deres merke endringen? 

– Butikken har ny layout og et større vareutvalg. Vi satser hardt på grønn energi – med 
varmepumper, elbilladere, solceller og oppladbare energibanker for hus, sier salgssjef 
Geir Helge Hansen. 

I butikklokalet er det et kaféområde og flere møterom som kunder og leverandører kan 
benytte seg av. 

– Vi har laget en bistro hvor det er lagt til rette for at folk kan møtes og ta seg en matbit. 
Her planlegger vi også litt enkel servering til for eksempel frokost. 

 
FASADE: Butikken har flyttet fra Langnes til spiller nye lokaler i Breivika.   FOTO: 
RONALD JOHANSEN 

– Her skal servicemontøren føle seg velkommen, legger butikksjef Petter Svarliaunet til. 

Butikken blir dobbelt så stor i de nye lokalene, ifølge butikksjefen. 



Døgnåpen tilgang 

Åpningstidene blir fra klokken 06.00 til 18.00, men noen kunder vil få døgnåpen tilgang 

– Det blir utvidet tilgang med at gode kunder får adgangskontroll og kan hente varer 
døgnet rundt, sier salgssjefen. 

– Har dette blitt gjort før? 

– Det er ikke gjort i nord før så vidt jeg vet, sier han. 

Elektroskandia har kunder innen kraftproduksjon og maritim næring. 

– Det oppstår ofte situasjoner der det er viktig å skaffe utstyr raskest mulig. Det kan skje 
når som helst. For eksempel med et skip som skal kaste loss tidlig på morgenen, sier 
salgssjefen. 

 
KLIPPET SNORA:SV-politiker Benjamin Arvola Notkevich klippet snora for den nye 

butikken i forrige uke. Snora holdes oppe av butikksjef Petter Svarliaunet (til venstre) 

og salgssjef Geir Helge Hansen.  



– En hyggelig møteplass 

– Her skal våre kunder kunne ta med seg sine kunder for å vise produkter og løsninger. I 
tillegg skal det være en hyggelig møteplass. Det er et ensomt yrke å være installatør. Her 
skal du kunne møte kollegaer over en kaffe i bistroen, sier prosjektleder i Elektroskandia 
Lars Arne Hoff. 

Butikken i Tromsø blir den andre i kjeden som oppgraderes til Elektroskandias nye 
Superstore-konsept. 

– Vi har tatt litt fra ulike bransjer. Butikken er delt inn i soner – som i dagligvaren – og 
skal være en møteplass – som bensinstasjoner etter hvert har blitt. Målet er at kundene 
skal få inspirasjon, sier prosjektlederen. 

– Stor investering 

Elektroskandia Norge AS er femte størst i landet i sin bransje, ifølge regnskapstallene fra 
2020. Avdelingen i Tromsø leverer utstyr til kunder i hele Nord-Norge. 

– Det er en stor investering å oppgradere avdelingen, så det tar vi som en stor 
tillitserklæring, sier salgssjefen i regionen. 

 


