
Vi glæder os til at se dig!
Læs mere om kurserne og se, hvornår du kan komme med, på www.carl-ras.dk/haandvaerkerkurser. 

”Vi vælger kurser 
hos Carl Ras, fordi 
underviserne er 
kompetente og 
fagligt dygtige”

RUKO 
KURSUS

– kom gratis til Ruko 
omlæggerkursus

DORMA 
KURSUS

Alt fra teknikken bag,  
til montering og 

justering. 

STIGE 
KURSUS

udfør SELV 
sagkyndigt eftersyn 

af dine stiger

”På Ruko kurset 
lærte vi at lægge 

cylindre om til 
nye nøgler, så 

vi slipper for at 
skulle ud og køre 

for at få det gjort”

Carl Ras er klar 
med nye kurser til varmemesteren 
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ABOLIGMAGASIN
Avisen for 

andelsboligforeninger,ejerboligforeninger og boligselskaberScan koden og læs magasinet på din telefon eller tablet   Eller find magasinet på www.bygtek.dk/boligmagasin

Serviceaftale giver 
varme og tryghed 

Undgå at blive snydt 
af din administrator 

AKTUELT NYHEDSMAGASINBygTek Boligmagasin

Vil du gerne have del i de milliarder af
kroner som boligselskaber og boligforenin-
ger bruger på opgaver og materialer
hvert år?

– Så er BygTek Boligmagasin noget for dig.

Magasinet sendes ud på print til beslutningstagere i fl ere end 
4.000 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerboligfor-
eninger i Storkøbenhavn.

Magasinet udkommer også digitalt.

Magasinet er fyldt med inspiration og viden.

Du kan se seneste udgave her - www.BygTek.dk/boligmagasin

I 2018 udkommer magasinet 22. maj og 24. oktober.

Prisen er 12.000 kr. for en hel side (annonce eller advertorial).

Vi hjælper gerne med at skrive din historie (advertorial).
Priser fra 4.000,- kr.

BygTek Boligmagasin udkommer to gange årligt 
i Storkøbenhavn til beslutningstagere:

 2.500 Formænd i andelsboligforeninger 
 800 Formænd i ejerboligforeninger 
 400 Viceværter og beslutningstagere 
  indenfor ejendomsservice
 200 Kontaktpersoner i boligselskaber 
  - f.eks. KAB, Lejerbo, Bo-vest, AAB 
 200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejen-
  domsadministration - f.eks. Datea, Cej, Lea

Side 10 Annonce
INSPIRATION TIL BOLIG- &
ANDELSBOLIGFORENINGER

Når kloakvandet vælter ind

- Det undrer mig stadig, hvordan det lykkedes 123 Skadesservice at støve 
ti mand op så hurtigt på den tid af aftenen, men de var i gang inden for 
en time, fortæller servicechef på Cphbusiness 

Da servicelederen på Cphbusiness tors-
dag den 14. september klokken 21.30 
gik sin lukkerunde på den videregående 
uddannelsesinstitution, kunne han høre 
vand, men ikke hvorfra det kom. Men 
det var der meget pludseligt, og på in-
gen tid havde det ildelugtende kloak- 
vand nået 20-30 centimeters højde i 
køkkenet og den store kantine, der har 
plads til mere end 100 elever.

Det meste af København og Nørrebro 
havde været hårdt plaget at store regn-
mængder i dagene op til, og pludselig 
kunne kloakkerne ikke klare mere. Og 
i det her tilfælde, har der formentlig 
også været et brud på en kloakledning, 
forklarer service- og indkøbschef på 
Cphbusiness Dennis Schultz.

- Vandet var presset op alle vegne, og 
det lugtede fælt, så der skulle handles 
hurtigt, for vi er jo en uddannelsesin-
stitution, der skal fungere med både 
undervisning og elever. Men både Falck 
og ISS var fuldt optaget af vandskader 
andre steder, så vi faldt over 123 Ska-
desservice, og de var der på en halv 
time. Her tog de lynhurtigt bestik af 
situationen, og indenfor en time fra 
vores opringning var de i gang med 5-6 
vandsugere og ti mand. 

Skybrud rammer om 
søndagen
123 Skadesservice arbejdede igennem 
hele natten til klokken 6 om morgenen, 

hvor de undervejs løbende orienterede 
Dennis Schultz om slagets gang med 
mobilfoto, hvorefter lærerne kunne 

starte op på undervisningen, helt som 
de plejer, dog måtte køkkenet rykkes 
op på 5.sal, da der ikke havde været tid 

til grundig rengøring og desinficering. 
Det skete om lørdagen, og det hele var 
faktisk klar til at blive pakket ned om 
søndagen, der skulle bare lige tages de 
sidste hygiejneprøver, da et nyt vold-
somt skybrud ramte København med 
mere end 25 mm vand på 30 minutter, 
og så var den gal igen.

- Men de håndterede det helt nøg-
ternt, fik samlet deres folk og kørte 
endnu en gang på til mandag morgen. 
De nåede endda også at få lavet en ska-
desrapport til om mandagen, hvor jeg 
havde indkaldt til møde med dem, tøm-
rer, arkitekt, forsikringsselskabet og ad-
ministrationsselskabet for at få klarhed 
over, hvad der nu skulle ske og hvem, 
der gjorde hvad. 

Ekstraordinært godt
Efterfølgende har 123 skadesservice 
muret en barriere op, så vandet ikke kan 
trænge ind igen. Beskadigede gipspla-
der på vægge skal skiftes og træmøbler 
smides ud, hvilket de også sørger for, så 
skolen ikke skal ud og entrere med et 
nyt firma.

- Jeg har prøvet vandskader mange 
andre steder, men denne her gang er 
det gået ekstraordinært godt. 123 Ska-
desservice har håndteret det hele så 
lynhurtigt og professionelt, og det har 
været en stor tryghed, at de undervejs 
løbende gav sig tid til at sende foto-
dokumentation om, hvordan det hele 
udviklede sig. Det undrer mig stadig, 
hvordan det lykkedes dem at støve ti 
mand op så hurtigt på den tid en sen 
torsdag aften, siger Dennis Schultz, der 
nu har fået sat 123 Skadesservice på 
alle fem afdelinger af Cphbusiness’ liste 
over dem, man altid kan ringe til i til-
fælde af problemer. 

- Vandet var presset op alle vegne, og det 
lugtede fælt, så der skulle handles hurtigt, 
for vi er jo en uddannelsesinstitution, der 
skal fungere med både undervisning og ele-
ver, fortæller Dennis Schultz

Vandet kom væltende fra et rum bagerst i køkkenet. Her er der foreløbigt muret op, så vandet 
ikke kommer igen.

Vi er eksperter i:

• Vandskader    
• Brandskader 
• Affugtning 
• Skimmelsvamp 
• Fugtrapporter 
• Udlejning af maskiner 

Ring og få et godt tilbud

Kontakt: 
Tlf. 88 626 123 
info@123skadeservice.dk 
www.123skadeservice.dk

Kontakt

Salgschef  Mediekonsulent
Kim Anker  Ralph Olsen
anker@odsgard.dk  olsen@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22 tlf. 46 93 66 07 Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk

                      Tlf. 43 43 29 00 · Mail: odsgard@odsgard.dk

Ring til os i dag 

– og hør, hvordan du kan bruge magasinet til at ”sparke døren ind” og få del i opgaver 
for milliarder hos boligselskaber, boligforeninger og andelsboligforeninger.


