ANNONCE

Tyvkær Entreprenør ApS stopper
rotternes fest i de slidte kloakker

Ikast Avis på

Gamle rør under huse fra 1960’erne og 1970’erne kan være et paradis for
rotter, men det får hurtigt ende, når Ulrik P. Vestergaard rykker ud
AF THOMAS VANG NIELSEN
tvn@ikastavis.dk

- HVIS vi kan klare interviewet, mens
jeg arbejder videre, er det bedst. Jeg
har meget, jeg skal nå.
42-årige Ulrik P. Vestergaard har som
autoriseret kloakmester og indehaver
af Tyvkær Entreprenør ApS en travl
arbejdsdag.
Firmaet har adresse på Tyvkærvej øst
for Isenvad, men det meste af tiden finder man Ulrik P. Vestergaard ude hos
kunderne i det midtjyske.
Ind i mellem hyrer han en ekstra medarbejder ind, hvis opgaven kræver det.
- Jeg er så privilegeret, at jeg kan finde
95 procent af mit arbejde i Ikast-Brande og opland, så jeg behøver ikke køre
så langt, fortæller han.
Finde og fikser problemerne
Tyvkær Entreprenør ApS løser kloak-,
anlægs- og belægningsarbejde. Men
den største del af opgaverne, findes
under jorden.

Eller det er i hvert fald der, de begynder.
- Jeg er rigtig dygtig til at lave kloakker, finde fejl i kloakker og til at rense
og reparere kloakkerne, fortæller Ulrik
P. Vestergaard, som næppe løber tør
for opgaver foreløbig.
- I Ikast og opland er kloakkerne ved
at være gamle. Normalt siger man, at
betonrør har 50 års levetid. Mange af
husene i byen er bygget i 1960’erne og
1970’erne, så kloakkerne begynder at
blive dårlige, så det udnytter rotterne,
siger Ulrik P. Vestergaard.
Når der meldes om problemer med
skadedyrene, tilbyder Tyvkær Entreprenør ApS at inspicere rørene med et
kamera, og når problemet er lokaliseret, skal skaden udbedres.
- Enten skal der graves ned for at reparere, ellers kan vi strømpefore, hvor
vi støber et nyt rør inde i det gamle,
forklarer Ulrik P. Vestergaard.
Alt udstyr med i lastbilen
Uanset opgavetypen, er han altid beredt.

- En af vores kompetencer er, at vi altid
har lastbilen med ud. Så behøver vi
ikke bruge tid på at køre hjem eller i
byggemarkedet efter en reservedel. Vi
har altid alt med, som vi kan få brug
for, siger Ulrik P. Vestergaard.
Et af værktøjerne i lastbilen er en kloakspuler.
- Den bruger vi for eksempel, hvis en
kunde har et stoppet toilet. Så kan vi
spule brønden fri ude fra kloakken,
uden at der kommer noget ind i huset.
Den løsning plejer kunderne at være
ret glade for, siger Ulrik P. Vestergaard
med et smil.
Firmaet har aftaler med større erhvervskunder som eksempelvis
Ikast-Brande Spildevand og Ikast Andelsboligforening, men hovedparten
af omsætningen kommer fra private
forsikringsopgaver.
- Ring endelig, hvis der er noget,
vi kan hjælpe med, siger Ulrik
P. Vestergaard.
Ulrik P. Vestergaard er indehaver af Tyvkær Entreprenør ApS og har stor erfaring i
at inspicere kloakker i jagten på utætheder og rotter. Foto: Thomas Vang Nielsen
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