Familiefirma gennem generationer
Fjerde generation er i fuld sving hos Ikast VVS-service på Nørregade
AF LAILA KEMPEL
lak@ikastavis.dk

IKAST Ikast VVS service er det
nye navn på den familievirksomhed, der gennem generationer har
haft til huse i midtbyen i Ikast.
Henrik Pedersen står i spidsen
for håndværksforretningen, der
før ham blev drevet af hans far
og før det af hans bedstefar. Og
blandt den ti-mands store medarbejderflok er Henriks søn – fjerde
generation allerede i fuld gang.
- Vi har netop taget navneforandring for at flytte fokus på det vi
i dag er gode til. Vi svejser ikke
havelåger, siger Henrik Pedersen
og forklarer i stedet om de mange arbejdsopgaver, der primært
koncentrerer sig om VVS samt
energioptimeringer i form af varmeanlæg og ventilationsopgaver.
- I dag skal verden jo være grønnere. Vi har mange opgaver i nybyg, men de fleste ældre huse vil
også kunne spare på forbrugsudgifterne ved at vælge nye løsninger, forklarer Henrik Pedersen.
Ikast VV Service er blevet en
del af en landsdækkende kæde
og har således et stort sortiment

Ikast Avis på

indenfor moderne og energirigtige badløsninger, og er samtidig
blevet certificeret som energirådgivere.
- Vi har løsninger som kan passe
til de fleste kunder i en tid, hvor
baderummet er blevet et velfærdsrum, hvor det handler om
langt mere end de mere praktiske installationer med vand og
toilet. Tingene udvikler sig hele
tiden, siger Henrik Pedersen, der
i øvrigt også har en vådrumscertificering, så alle installationer
udføres korrekt.
En moderne og travl familie efterspørger også i stigende grad
de såkaldte qookere, en installation, der sikrer, at der altid er
kogende vand klar til såvel madlavning som kaffe og te.
- Der sker mange ting indenfor
vores branche, så vi skal spille
på en bred vifte, og sørger hele
tiden for, at vores medarbejdere
er opdateret med kurser, siger
Henrik Pedersen.

Henrik Pedersen har som tredje generation i firmaet fokus på at spille på en bred vifte, og kan således blandt mange ting vejlede om køb af qookere, der sikrer
kogende vand til madlavning og kaffebrygning. Foto: Laila Kempel
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