
En rengøringsvogn gør det noget lettere for Jan
Stevns Hansen at holde skolens område pænt.
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Hvad er det?Det er en vogn til at køre
affald med. Man kører den på samme
måde som en sækkevogn. Posen fastgøres
med en spændesnor, og der er plads til
kost, skovl og en nipsetang. Jeg bruger
den, når jeg samler affald på skolens
område. 

Hvad gjorde du før?Først gik vi rundt
med sækkene, når vi skulle samle papir-
affald, men de blev tunge efterhånden
som de blev fyldt, og de skulle hele tiden
lukkes op, og det var besværligt, især i
blæsevejr. Vi kæmpede altid en brav
kamp i blæsevejr med poserne flyvende
rundt om ørerne på os, og
det var virkelig noget,
der kunne mærkes i
ryggen.

Hvad er så godt ved den? Fordi den
hverken belaster ryg eller håndled. Det er
ofte de små ting, der gør en stor forskel. På
et tidspunkt havde jeg en kollega, der var
handicappet efter thalidomid. Han havde
kun halve fingre og manglede leddene.
Han var også super glad, da vi fik vognen
og kunne nemt betjene den.

Hvor fik du idéen fra?
Jeg så den hos en kollega, og han fortalte,
at den fungerede godt. Så købte servicele-
deren en til os, for han havde jo set os
kæmpe med poserne. Siden har jeg set
andre modeller. På Gladsaxe Gymnasium
har de en med flere rum, hvor affaldet kan
sorteres. H

det virker

[bag om ordet]
Nipsetang – kaldes også en affalds-
tang, hapser eller gripper. Bruges til
at samle affald op fra jorden uden
at man skal bøje sig ned.

Tekniske detaljer
£ Rengøringsvogn fra Gerdmans til

renholdelse af større arealer 
£ Snaplås til affaldssæk og kurv til

tomme sække 
£ Holder til rengøringshjælpemidler
£ 2 luftgummihjul 16"x4" med rulle-

lejer
£ Pris: Fra  2.740 kr.(producentinfo)

styr på flyvende affald
Hver månd viser et FOA-
medlem et arbejdsredskab,
som fungerer godt. 
Fordi det sparer tid, giver 
et kvalitetsløft eller løser 
et problem.

Dit værktøj
Har du et stykke værktøj,
du gerne vil vise til de 
øvrige medlemmer i 
teknik/service-sektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.
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Jan Stevns Hansen er
teknisk servicemed-
arbejder på Kasper-
skolen i Ballerup og 
har også ansvar for 
det grønne område. 


