Nedrivning
Rydning Jord

“Der er ikke noget
vrøvl, de kommer bare”

Byggepladsservice

At arbejde i Zoo i København
kræver fleksibilitet og opfindsomhed – både på nedrivningsog anlægsopgaver. Egenskaber,
projektleder Marianne Bjerg kan
regne med hos Tscherning.
Det startede med en nedrivningssag, men
projektleder i driftsafdelingen i Københavns Zoologiske have, Marianne Bjerg,
har nu haft Tscherning som leverandør på
stort og småt i haven i mere end seks år.
- Jeg har jo brugt Tscherning til andre ting
end nedrivning. Nu har jeg for eksempel
stået med en renovationsopgave over hos
girafferne, hvor vi pludselig stod og manglede nogle til at rydde op og træde til med
at lave nogle speciel ting oppe i loftet. Så
ringer jeg til Jørn Arrild fra Tscherning, og
så stiller han med to mand, der kan finde
ud af det der lidt specielle, fortæller hun,
inden hun begynder at remse de mange
opgaver, firmaet i gennem tiden har løst
for hende, op.
- Tscherning har for nyligt fjernet taget på
en bygning og de har også revet elefanthuset ned for et år siden. De har lavet alt
byggehegnet ved pandahuset. Og de har
jo været med til mange nedrivninger herinde. De har været med på den arktiske
ring, hvor vi skulle lave det om. Hele bassinet var utæt, og vi skulle have alle de
kunstige klipper ud. Det var et kæmpe
arbejde til 20 mio. kr og meget specielt.
Utroligt fleksible
Marianne Bjerg har været glad for at have
Tscherning ved hånden, netop fordi de
nænsomt kan tage hånd om specialopgaver, der kræver en løsning tilpasset til
situationen og de særlige forhold.

Miljøsanering
Kloak

- I Zoo kommer vi jo mange gange i
klemme, når vi skal have lavet noget. Vi
skal tage hensyn til dyr og publikum og en
masse andre ting. Der er de altså utrolig
fleksible, fortæller hun, og uddyber:
- Det er faktisk det, jeg så godt kan lide
ved Tscherning. De er meget løsningsorienterede, og de er gode til de der ret specielle opgaver, vi har herinde. De kan altid
lige finde en eller anden smart løsning
eller lige finde på et eller andet her og der.
Og det gælder i øvrigt lige meget, hvornår
på døgnet det er, husker hun:
- I den arktiske ring var vi lige pludselig i
tidsnød, men så kommer de bare og arbejder sent om natten, meget tidligt om
morgenen og i weekenden. Og der er ikke
noget vrøvl, de kommer bare. De stiller
bare, og de er der. Man kan regne med
dem.
Dyrene i haven er ganske følsomme over
for påvirkninger udefra. Men også de kan
regne med, at der bliver taget hensyn, når
det er Tscherning, der arbejder.
God kommunikation
- Man kan jo komme til dem. De bliver
jo ikke sure, når man kommer og siger,
at der er noget, der ikke er i orden. Nogle gange er det jo små ting, der betyder
noget herinde. Det kan betyde noget, hvis
de spilder noget olie eller andet, når det
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er et dyreanlæg. Det er måske vigtigt, at
det bliver renset op, forklarer Marianne
Bjerg, der heldigvis oplever, at Tschernings folk tager den slags alvorligt:
- De kommer selv og siger de her ting.
Hvor andre måske tænker, ’Nå det ser de
aldrig’. De tænker over det, og kommer og
siger, ’Vi ved ikke, om det betyder noget,
men nu skal I lige høre, hvad der er sket
- det er bare for at orientere’. Så kan vi jo
tage højde for det. Det, synes jeg, er rigtigt
dejligt, slutter hun.
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