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Flade nøgler? Ja, jeg bruger dem til at
stramme hjulophænget til plejehjem-
mets handicapvenlige døre. Dobbeltdøre-
ne er forbundet med en wire og kører
med nylonhjul på en skinne. Det kræver
ingen kræfter at åbne dørene, hvis ellers
hjulophænget er rigtigt justeret. Men når
beboerne rammer dørene med kørestol
eller gangstativ, bliver ophænget efter-
hånden løst, og døren hænger skævt og
bliver svær at åbne.

Hvad gjorde du før? Tidligere måtte vi
afmontere dørpladen og ophænget, før vi
kunne spænde hjulene. Det havde vi
meget bøvl med. Vi har 76 af de døre. Vi
skulle være to om det, og det var ikke

rigtig til at se, om dørene var justeret
rigtigt, før vi havde fået dørpladen op
igen. Og så kunne vi begynde forfra igen. 

Hvad fandt du så på? Jeg havde to meget
tynde specialnøgler fra et reparationssæt,
som stammede fra nogle kørestole, vi
havde tilbage i 70’erne. Dem bukkede jeg i
en vinkel, så jeg kunne få dem ind bag
hjulbeslaget og både spænde og holde
kontra. Vinklen kunne jeg måle med en
smigvinkel, og de tynde gaffelnøgler
bukkede jeg i en almindelig skruestik. Nu
kan jeg snildt spænde hjulene efter og
samtidig se, om ophænget bliver justeret
korrekt. H

martin.hammer.dk@gmail.com

det virker

[bag om ordet]
Smig er en spids eller stump vin-
kel, f.eks. fodpaneler i et hjørne;
udmåles vha. en smigvinkel, der
kan indstilles i alle vinkler.

Handicapvenlige døre
Det er vigtigt, at skydedørene er
nemme at åbne. De skal kunne
åbnes med én hånd, så beboerne
ikke behøver at give slip på gang-
stativet. Samtidig er døråbningen
så bred, at man kan køre en seng
igennem.

[cv]
Lars Bo Henriksen er plejehjems-
pedel ved Stenstrup Plejecenter i
Svendborg Kommune.

Vaks ved skydedøren

Med sine flade gaffelnøgler kan plejehjemspedel 
Lars Bo Henriksen snildt justere dørene uden at 
skulle afmontere dem først. 

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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Det er praktisk at
have værktøjet
med sig. Værktøjs-
scooteren er en
kasseret minicros-
ser, som Lars Bo
Henriksen har om-
bygget til et rul-
lende værksted
med opsats af
værktøjskasser. 


