
 

 

 

Det er personligt 

Da Peter Rasmussen, afgående formand for Visse Vandværk, mødte Mal-tek og Malene Enevold 

på en udstilling i Aars, var han ikke i tvivl: ”Hun var til at komme til at tale med, og hun var god til at 

forklare sig. Vi havde nogle spørgsmål omkring vores eksisterende tegninger, og Malene svarede 

på det hele.” 

 

Vi kan få det, som vi gerne vil 

Peter Rasmussen fortsætter: ”Der har ikke været andre aktører i spil. Vi har da set prospekter fra 

dem, men vi har ikke været i dialog. For os er det vigtigt, at Mal-tek er en lille virksomhed, for det 

gør relationen mere personlig. Et lille vandværk og en lille aktør, det passer godt sammen. Jeg var 

ikke interesseret i at få et stort (og dyrt) firma ind.” 

Men hvad var det egentlig, der gjorde, at Visse Vandværk valgte Mal-tek? ”Det er bare nemmere at 

komme til, når firmaet ikke er så stort, og så er det heller ikke alt for dyrt. Det vigtigste er dog, at vi 

kan tale om tingene og få det, som vi gerne vil have det. Så i bund og grund valgte vi Mal-tek og 

Malene, fordi hun er den, hun er. Hele hendes væsen og hendes fremtoning er behagelig, og det 

er jo bare rart at samarbejde med en, man synes godt om.” 

 

Vi ved præcis, hvor vores ting er 

”Malene måler alle vores stophaner op med gps-udstyr. Så ved vi helt præcis, hvor vores ting er. 

Nu har vi nogle helt nye og opdaterede ledningsplaner, så vi kan måle os ind på, hvor ledningerne 

ligger. Vi har fået både digitale tegninger og papirkopier, for det er nogle gange lettere at udlevere 

en papirtegning til en håndværker.”, siger Peter Rasmussen om de opgaver, Mal-tek varetager for 

Visse Vandværk.  

Mal-tek gennemførte et stort projekt hos Visse Vandværk, hvor alle ledninger og stophaner blev 

målt op og tegnet ind. Om samarbejdet siger Peter Rasmussen: ”Det har været ligetil og konkret. 

Hun svarer rimelig hurtigt, når vi har haft spørgsmål. I sin tid fik hun de gamle tegninger, var ude at 

måle 900 punkter op og har så siddet og tegnet alt ind og sendt digitale udkast, som vi har kunnet 

kigge på.” Peter Rasmussen fortsætter: ”Efter vi var færdige med hovedprojektet har vi haft hende 

oppe nogle gange. Enten ringer vi efter hende, eller også kommer hun forbi, når hun alligevel er i 

området. Det er meget fleksibelt.” 

 



 

 

Hun hjælper os 

”Det er et rigtig fint samarbejde, og vi er faldet godt i hak. Hun er meget imødekommende og villig 

til at besvare spørgsmål. Hun tegner op i Auto-CAD og sender os tegningerne. Det er vigtigt, at 

tingene fungerer, og har jeg haft lidt problemer med noget, så ringer jeg bare. Hun får det hurtigt 

løst for mig.”, fortsætter Peter Rasmussen. 

Han anbefaler gerne Mal-tek til andre, som har brug for opmåling og registrering: ”Hun er 

behagelig, dygtig og hjælpsom, så jeg har ikke haft noget at klage over. Derfor vil jeg varmt 

anbefale Malene og Mal-tek til andre, både for hendes måde at arbejde på og hendes 

personlighed. Jeg synes, de resultater hun leverer er fine og i orden. Så vi får alle noget ud af 

samarbejdet.” 

”Det er absolut ikke meningen, at hun skal skiftes ud lige foreløbig. Det er bare behageligt at 

samarbejde med hende.”, slutter Peter Rasmussen af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visse Vandværk servicerer 720 forbrugere, vandværket hører 

under Aalborg Kommune og leverer vand til nærområdet. 

Peter Rasmussen indtrådte i bestyrelsen for Visse Vandværk i 

1981 og blev formand i 1986, en post han har fastholdt indtil 

foråret 2014. Han er i dag næstformand i vandværkets 

bestyrelse. 

 


