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Hvad er det? Det er en kraftig vandstøv-
suger, som vi bruger til at suge tagrenden
ren med. Vi har 986 meter tagrende på
skolen. Det er en etplans bygning, og vi
har mange træer, så der samles en del i
tagrenden. Før måtte vi være to mand en
hel uge, men nåede alligevel ikke hele
vejen rundt, før vi gik træt i det. Nu går
det nærmest som en leg.

Hvordan foregår det?Normalt er vi to
mand – en med støvsugeren på jorden og
en på en stige. Med en fem meter forlæn-
gerslange kan vi nå syv-otte meter uden
at flytte stigen. Når støvsugerens tank er
fyldt, puster vi skidtet ud i en container. 

Kan den tage alt?Hvis der er for
meget vand i tagrenden, går det

ikke. Det våde skidt laver
propper i slangen. Er det helt
tørt går det faktisk bedst.
Hvis vi så først suger en

smule vand, binder støvet sig i beholde-
ren, og så behøver vi ikke åndedrætsværn. 

Hvad med vedligehold?Tanken skal
tømmes og blæses igennem med en
vandslange en gang imellem. Den bliver
temmelig beskidt efter en tagrenderens-
ning. Der sidder også nogle gummipak-
ninger, som indimellem skal skiftes.

Hvad bruger I den
ellers til?Oprindelig
er den købt til over-
svømmelser. Og der

kan være tilstoppe-
de toiletter. Men
ellers forebyg-
ger vi ved at
holde afløbene
klare og fri. �

martin.hammer.dk

@gmail.com

det virker

[cv]
Jeppe Laier Sørensen er teknisk
servicemedarbejder på Katrine-
bjergskolen i Aarhus

Jeppes favoritter
£ Lommelygte i et hylster som kan

sidde i bæltet. 
£ Multiskruetrækker med flere

bits. Også i bæltet. 
£ En ordentlig letvægts-borema-

skine.

Jeppes vandstøvsuger
Modellen hedder Ronda 550 
£ Motor: 2x750 watt 
£ Beholder: 58 liter 
£ Pumpekapacitet: 187 liter/min 
£ Maks. luftmængde pr. motor: 

50 liter/sek
£ Vægt uden tilbehør: 35 kg

Jeppe støvsuger tagrenden

En kilometer tagrendepå skolebygningerne er ikke
et problem for Jeppe Laier Sørensen.

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 Tek- 
nik- og Servicesektoren,
så lad os endelig høre.
Send en mail til 
redaktionen@foa.dk.
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