Per Michalski A/S er håndværkeren, der gerne skifter vandhanen og giver tilbud
på den rigtige energiløsning
Der er travlt hos den lokale VVS og
Blikkenslager Per Michalski A/S på
Smedvej i Ikast. Så travlt, at det er
stort set umuligt at samle alle 14 mand
på samme tidspunkt.
Firmaet er startet af Per Michalski
tilbage i 1978, men i dag er det sønnen Thomas Michalski, som sammen
med hustruen Line Michalski og Ebbe
Holm er indehaver af virksomheden.
Der er 14 ansatte i virksomheden,
hvor Line og Thomas tager sig af den
administrative del, mens Ebbe Holm
er for dygtig en håndværker at have
siddende på kontoret, som Line udtrykker det.
For det er præcis, hvad virksomheden
kan levere: Godt håndværk.
De otte svende tager deres opgaver seriøst, og sætter som firmaet, en stor
ære i at oplære nye i faget. Derfor er
der også tre lærlinge på lønningslisten.
- Vi føler os heldige, for der er ikke
mange lærlinge indenfor denne branche. Men vi føler også vi har et ansvar
for at sørge for, at der er unge, der
uddannes indenfor branchen. Derfor
har vi altid to-tre lærlinge, siger Line
Michalski.
En VVS’er og/eller blikkenslager skal
kunne mange ting. Det handler ikke

kun om at skifte en defekt vandhane
eller et toilet, der løber, bukke et nyt
stykke zink til taget, eller stoppe hullet
i tagrenden.
- Man skal have hænderne skruet
rigtig på, men også kunne lave de svære udregninger når en husejer ønsker
at få optimeret sit energiforbrug, siger
Line Michalski.
Hun nævner videre, at der i dag stilles
store kvalitetskrav til det arbejde, som
en VVS’er laver.
- Vi skal stort set dokumentere og
kvalitetssikre alt vores arbejde, så det
er ikke længere bare lige et spørgsmål
om at få rørene til at nå sammen, understreger hun.
På Smedvej råder Per Michalski også
over et smedeværksted, hvor der løses
unikaopgave som eksempel metalophæng i metermål, en reol med varmeblæser eller en ny havelåg.
Der hersker en ganske specielt omgangstone med men stor respekt for
kollegerne faglighed
- Vi prioriterer det sociale fællesskab, og det skal man ikke underkende på en arbejdsplads. Det betyder
noget, at man tager sammen ud at
spise eller en tur i biografen, siger
Line Mikalski
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