Invitation til Installatørmøder efterår 2022
Vi har i N1 har ansvaret for forsyningen af el til vores knap 800.000 kunder og andelshavere - fra
Brønderslev i nord til den dansk-tyske grænse i syd. Vi er et forbrugerejet selskab, som har til
opgave at drive, vedligeholde og udbygge elnettet med fokus på høj sikkerhed, kvalitet og
effektivitet.
Det er vigtigt for os, at du som elinstallatør eller anden professionel aktør altid har den
information fra os, som du har brug for, så vi har det bedst mulige samarbejde. Vi vil derfor igen
meget gerne i dialog med jer, og i den forbindelse byde de fagligt ansvarlige elinstallatører til et
fyraftensmøde.

Program
• Resultat af tilfredshedsundersøgelse blandt installatører
• Nye processer, der effektiviserer sagsbehandlingen
• Info fra Kundetilslutning
• Bestilling af N1-teknikere
• Leveringssituationen på materialer
• Løbetid på gravetilladelser
• Info fra Driftsafdelingen
• Spændingsdyk/brownout, nødværker
•

Eventuelt

Hvor og hvornår foregår møderne?
Møderne afholdes på følgende lokationer kl. 16.00-18.00:
D. 27-10-2022

Esbjerg, N1, Edison Park 1, 6715 Esbjerg

D. 02-11-2022

Silkeborg, N1, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg

D. 08-11-2022

Agerskov, Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov

D. 14-11-2022

Brønderslev, N1, Saltumvej 22, 9700 Brønderslev

D. 16-11-2022

STUBhuset, Grangårdsvej 11, 9530 Støvring

Fra kl. 15.30 er der kaffe og kage, og efter mødet vil der blive serveret en sandwich og
vand til turen hjem.

TILMELDING
senest d. 10.
november
Hvordan
tilmelder
jeg
mig?2021
Du tilmelder dig ved at trykke på nedenstående link, hvor du skal udfylde de påkrævede felter.

TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er d. 20. oktober 2022
Hvis du har spørgsmål vedr. mødet, er du velkommen til at kontakte manager Børge Toft pr. mail
bortof@n1.dk eller mobil på tlf.: +45 6192 8557.
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
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