
 

 

 

Vi er vældig godt tilfredse 

Thorsø Vandværk benytter Mal-tek til ledningsregistrering, hvor alle vandrør, stophaner og 

hovedhaner registreres ved hjælp af GPS-måleudstyr. Jens Nygård fra Thorsø Vandværk fortæller: 

”Jeg blev først opmærksom på Mal-tek, da vi modtog en brochure fra hende. Vi havde brug for 

GPS-opmåling af vores vandledninger, og det kunne Malene hjælpe os med.” 

 

Går godt i spænd med os 

Han fortsætter: ”Det er egentlig en enkelt opgave, men vi vil ikke have andre ind på den. Vi er rigtig 

godt tilfredse med Malene og Mal-tek, så hvorfor bøvle med en ny leverandør. Vi kan vældigt godt 

lide, når hun sidder her, og så kan hun jo være med i kaffepauserne og bare sludre med os. Hun 

har en god fornemmelse for, hvad der foregår hos os.”  

Til spørgsmålet om, hvad der adskiller Mal-tek fra andre på markedet, siger Jens Nygård: ”Jeg har 

snakket meget med hende, og det der betød mest var, at det var her på stedet hun sad og tegnede 

opmålingerne ind. Det var også vigtigt, at hun kunne arbejde i det program, vi allerede havde, så vi 

ikke skulle til at skrotte det og starte forfra. Så det, at hun kunne fortsætte med det, vi havde, og så 

arbejde her på stedet, det er årsagen til, at vi valgte Mal-tek og Malene.” 

 

En ekstra kollega 

Når Jens Nygård skal sætte ord på Mal-tek som virksomhed, er han ikke i tvivl: ”Det er et seriøst 

firma. Malene er pålidelig og en aftale er en aftale. Det betyder meget for mig. Hun udfører også et 

godt stykke arbejde og så er jeg glad for, at jeg kan få lov at tjekke hendes tegninger, inden hun 

kører herfra. Jeg kan godt lide, at tingene er i orden, især på computeren.” 

Han fortsætter: ”Det er super at arbejde sammen med Malene. Hun er behagelig og det er 

hyggeligt at arbejde med hende. Hun er her vel omkring 10 dage om året og altid to dage ad 

gangen. Den første dag måler vi op med GPS, og den næste dag tegner hun tingene  

ind. Når hun er her, ser vi hende som en del af firmaet - en ekstra kollega. Hun er lige så vigtig 

som vi andre.” 

Hvis Jens Nygård skulle anbefale Mal-tek og Malene Nørlund Enevold til andre, hvad ville han så 

sige? ”At hun er pålidelig, går op i sit job og er dygtig. Vi lægger ikke skjul på, at vi er meget glade 

for hende, og det siger jeg også til andre. Hun er meget samarbejdsvillig, det er helt sikkert. Hun er 

en del af teamet her hos os.” 



 

 

 

Det er Mal-tek jeg ringer til 

”Hun holder sig selv ajour med AutoCAD. Så det er faktisk hende, der lærer mig, hvordan det 

fungerer. Det er også hende jeg ringer til og spørger, når der er noget, der driller. På den måde 

kan man vel sige, hun har ’bukserne på’, for hvis hun ikke var der, så havde vi nok et problem. Vi 

stoler på, at hun kan klare det hele. Hun arbejder med vores licens, for den skal vi jo have, og så 

har vi alle tegningerne der.”, fortæller Jens Nygård om relationen til Malene Nørlund Enevold hos 

Mal-tek. 

Han afslutter med et glimt i øjet: ”Med de gamle håndtegnede tegninger kunne man aldrig vide, om 

ledningerne lå på den ene side af vejen eller den anden. Med GPS-opmålingerne bliver det hele 

meget præcist, og det er vigtigt for os i dag. Selvfølgelig er der andre på markedet, men vi er ikke 

interesserede i dem. Vi er vældigt godt tilfredse med Mal-teks arbejde og Malene som person. Så 

det skal der ikke ændres på.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thorsø Vandværk servicerer 1200 forbrugere og pumper ca. 180.000 m3 vand om året. Jens 

Nygård arbejder deltids som vandværkspasser og har desuden to 

andre, som tilsammen sørger for, at vandværket er bemandet 24 

timer i døgnet. Thorsø Vandværk har desuden en bestyrelse, 

som træffer de overordnede beslutninger, mens Jens Nygård 

står for den daglige drift.  

Vandværket deler kontor med Thorsø Fjernvarmeværk. 

 

 


