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Håndværkerdyst holder den faglige fane højt
Håndværkerdyder som veludført arbejde og god kundeservice fortjener anerkendelse. Det
mener specialmaling- og imprægneringsproducenten Iso Paint Nordic, som i år sponsorerer
tagmalerfaget i håndværkerkonkurrencen Årets Håndværker.
I en travl og højeffektiv byggesektor, hvor det først og fremmest handler om at få løst de daglige
opgaver, er det vigtigt engang imellem at stoppe op og hylde de anstrengelser,
håndværksvirksomhederne midt i travlheden gør sig for at holde fagligheden højt og levere
veludført arbejde.
Det er baggrunden for, at specialmaling- og imprægneringsproducenten Iso Paint Nordic også i år
er blandt sponsorerne, når awardshowet Årets Håndværker i næste måned afvikles i
Cirkusbygningen i København. Her kårer smiley-ordningen anmeld-haandvaerker.dk
håndværksvirksomheder inden for en række fag for godt arbejde, fair tilbudsgivning og god
kundeservice. Kåringerne er baseret på anmeldelser fra brugere af anmeld-haandværker.dk.
- Faglig dygtighed og engagement fra tagmalernes side er afgørende for, at vi som leverandører
kan drive vores forretning. Det er tagmalerne, der får vores produkter til at leve, når de bruger dem
til at gøre triste tage flotte igen. Deres arbejde er ikke kun til gavn for hus- og ejendomsejerne, men
også for alle os andre, der kan glæde os over et smukkere gadebillede, siger Jakob Wichmann
Matthiasen, Area Sales Manager hos Iso Paint Nordic.
Taget er udsat facade
Mens mange husejere har mod på mindre krævende vedligeholdelsesopgaver som maling af
plankeværk og småreparationer af fuger og puds, står de fleste af, når husets mest udsatte facade,
taget, skal holdes ved lige. Og med god grund, mener Jakob Wichmann Matthiasen.
- Tagmaling og -imprægnering er en krævende opgave, både i forhold til faglighed og sikkerhed.
Tagmalerne gør et vigtigt stykke arbejde for at bevare værdier og forskønne omgivelserne, når de
træder til og hjælper husejere med en af de helt tunge vedligeholdelsesarbejder. Det synes vi er en
anerkendelse værd, siger han.
Genganger i finalistfelt
Tagmalerfaget blev første gang bedømt som selvstændig kategori i Årets Håndværker sidste år.
Da vandt Jacob Maler fra Hørsholm kategorien. Han er også blandt finalisterne i år sammen med
Dansk Tagmaling fra Asaa, Jesper Thorsens Tagservice fra Kirke Såby, Storebælt Tagrens fra
Korsør, Tagmaler Kim Bollerup fra Sindal og TL Tagrens fra Holeby.
Traditionen tro er Årets Håndværker-kåringen også i år et udstyrsstykke med glade finalister,
leverandører og kendte gæster, der er med til at kaste glans over begivenheden. I
Cirkusbygningen tirsdag den 4. april er Vild med dans-vært m.m. Claus Elming hentet ind til at
styre slagets gang. Omkring 1000 festklædte fagfolk samt repræsentanter fra leverandører,
organisationer, politik og underholdningsverdenen ventes at samles til Årets Håndværker-eventen.

De i alt 102 finalister i Årets Håndværker kommer fra 13 forskellige fagområder. Desuden hædres
en virksomhed for godt arbejdsmiljø.
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