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Kompetent rådgivning
sparede penge og besvær
Da faldstammer og stistrengene skulle udskiftes i to ejendomme, sikrede god rådgivning,
at projektet blev udført sikkert, korrekt og uden risiko for efterfølgende fejl
Simon Petersen, der er formand i boligforeningen IF Rosenborgen og AB
Vigerslevvej, er en glad mand, for i den
ene af hans to ejendomme er et større
udskiftningsprojekt lige ved at være
færdigt – et projekt, der kunne være
gået rigtig galt, hvis han ikke havde
fundet den helt rigtige rådgiver og entreprenør.
- For et par år siden begyndte vi at få
henvendelser fra nogle af vores beboere
om, at der var utætheder og ikke ret
meget tryk på vandet. Det kunne jeg
ikke forstå, for vi havde jo løbende fået
udskiftet faldstammer og stistrenge,
netop for at sikre at alt var i orden, fortæller Simon Petersen.
Han havde en mistanke om, at han
måske ikke havde fået den optimale
rådgivning af den blikkenslager, der
havde udført de oprindelige udskiftninger, så han undersøgte markedet og
valgte Installatøren & Entreprenøren IE
og fik dem til at komme ud og kigge på
hans ejendomme.
Noget af det første, der blev konstateret, var, at nogle af de gamle og slidte
galvaniserede rør godt nok var udskiftet, men at det var gjort forkert.
- Det viste sig, at rørene var blevet
udskiftet med nye rustfri rør, og det,
fortalte Martin Attermann fra Installatøren & Entreprenøren IE mig, var
en rigtig dårlig ide. Det viser sig, at
når de gamle rør blev sat sammen med
rustfri rør, så accelererede man faktisk
nedbrydningsprocessen – rørene tærede
langt hurtigere end ellers, siger Simon
Petersen, der ønsker, at hans tidligere
rådgiver og blikkenslager havde fortalt
ham det.
Han husker, at Martin Attermann fortalte ham, at fordi der var sat presserør
ind, der ikke fungerer med det gamle, så
ville de tære op mod 40-50% hurtigere.

- Det er naturligvis et godt salgstrick
for en blikkenslager, hvis han gerne
vil have, at kunden hurtigt skal bruge
ham igen, men det er jo ikke noget,
der holder i længden, pointerer Simon
Petersen.
Sammen med Installatøren & Entreprenøren IE blev der lavet en køreplan,
så de kunne komme i gang med de vigtigste opgaver med det samme. Men en
opgave, hvor det er samtlige faldstam-
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mer og stistrenge, der skulle gennemgås
og potentielt set skiftes, er ikke noget,
der klares på hverken uger eller måneder.
Opgaven i den mest kritiske ejendom
har taget et par år og er lige blevet afsluttet, og Simon Petersen er glad for, at
opgaven kunne klares i etaper.
- Hvis alt skulle skiftes på en gang,
ville det have været en kæmpe udgift
for ejendommen. Jeg er meget glad for,
at vi kunne lave en køreplan, der strakte
opgaven over et par år, forklarer Simon
Petersen.
Han er rigtig glad for den rådgivning,
han fik hos Installatøren & Entreprenøren IE, for han mener selv, at hvis han
ikke havde fået den gode rådgivning, så
havde han risikeret at komme til at stå
i den situation, at alle faldstammer og
stistrenge skulle skiftes på en gang.
- Martin Attermann var rigtig god. Vi
gik ind i lejlighederne for at se, hvordan
rørene så ud, og på den måde kunne
vi finde de kritiske steder først og få
udbedret dem. Herefter lavede Martin
en prioriteret rækkefølge og arbejdede
ud fra den. Det gav rigtig meget ro i
sjælen at have Martin og hans firma til
at håndtere opgaven, siger Simon Petersen.
Simon Petersen slutter af med at råde
andre til ikke bare at tage den første
håndværker, man finder, når man slår
op på nettet.
- Det er vigtigt at lave lidt research
og finde en håndværker, der gør et or-

dentligt stykke arbejde. Jeg har været
utrolig glad over at have en håndværker,
der ikke alene kunne yde en god rådgivning, men som også var engageret i sit
arbejde, og som leverede en god ydelse,
fremhæver Simon Petersen.
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