
Jens Kjærgaard Larsen VVS A/S 
fra Karlslunde er bygget på 
stærke håndværkstraditioner 
og sund fornuft. I dag arbejdes 
med alt fra naturgas og solvar-
me over fjernvarme og bade-
værelser til større blik- og VVS 
entrepriser.

Af Henrik Fougt
- Det er min anden gaskeddel, jeg får sat 
op af Jens Kjærgaard Larsen VVS. Det er 
mange år siden, at de satte den første op, 
og da den nu skal udskiftes, får de chan-
cen igen. De har lavet service alle årene, 
og jeg har altid været godt tilfreds, siger 
Helge Hansen fra Pilevangen 21 i Karls-
lunde. Han indhentede fl ere tilbud, in-
den der skulle skiftes gaskeddel, og som 
rutineret professionel indkøber ved han, 
hvad det drejer sig om:
- Jeg vælger et fi rma, der har rutinen, har 
været her i mange år og som leverer et 
kvalitetsprodukt. De er til at handle med, 

og det er de samme rare folk, jeg ser lø-
bende. Dermed har jeg også en garanti 
for fremtiden, understreger Helge Han-
sen.

Lærlingene får lov at udvikle sig
Netop kontinuiteten er en del af kerne-
værdien i Jens Kjærgaard Larsen VVS A/S. 
Virksomheden uddanner selv sine VVS 
montører, og der er i dag blot én af de 
12 ansatte, der ikke også har stået i lære 
i virksomheden. Både direktør og over-
montør er selv startet som lærlinge i virk-
somheden og har fået den særlige kultur 
ind fra starten af:
- Jeg startede i 1980 som arbejdsdreng 
hos Jens Kjærgaard Larsen. Så er turen 
gået over lærling, svend, pladsformand 
og overmontør til jeg i 2005 fi k lov til at 
købe fi rmaet, beretter Jan Sørensen.
Hele vejen igennem er der blevet stillet 
krav til lærlingene og svendene, som til 
gengæld har fået lov til at arbejde med 
mange forskellige typer af opgaver. 

Det kan den 32 årige overmontør Per Ros-
sen tale med om. Han startede også som 
lærling og har fået lov at udvikle sig:
- Opgaverne er utrolig alsidige, og man 
får lov til at prøve kræfter med det hele. 
Allerede efter et år i lære, fi k jeg lov til at 
give mig i kast med opgaver alene. Sådan 
er det for alle her og de, der kan fi nde ud 
af at løse opgaverne, de bliver her, griner 
Per Rossen.

Alle VVS-opgaver
Kunderne er en blanding af private og er-
hvervskunder. Badeværelser en en typisk 
opgave og med bolig-job-ordningen er 
der kommet mere aktivitet:
- Folk er begyndt at ringe ind igen for at 
få lavet badeværelse, og det skyldes nok 
bolig-job-ordningen. Man har ventet lidt 
og er så klar nu, og det giver fornyet travl-

hed, siger Jan Sørensen. Virksomheden 
tager ofte det overordnede ansvar for 
det nye badeværelse, men kan også være 
delleverandør alt efter, hvordan kunden 
vil have det. Det sker også, at kunden selv 
har købt eksempelvis armaturer ind på 
nettet, men det er nu sjældent:
- Folk vil godt have garantien med, og her 
ved de jo, hvor de skal ringe hen, hvis der 
opstår problemer, fortæller Jan Sørensen.
Tagrender, facader, fjernvarme og alle 
mulige VVS arbejder fylder ordrebøger-
ne, og dertil kommer vedligeholdelsesop-
gaver for boligforeninger og virksomhe-
der.  For nylig har fi rmaet vundet opgaven 
med at lave VVS på 192 nye lejligheder 
inde på Amager Strandpark, og det viser 
noget om alsidigheden i virksomheden, 
at man også magter de større opgaver.
- Det er især blandingen af opgaverne, 
der bærer os igennem, for så er der altid 
noget at lave, og vi bliver ikke så sårbare 
for udsving i konjunkturerne, siger Jan 
Sørensen.

Certifi ceret af BOSCH
På energisiden har Jens Kjærgaard Larsen 
VVS været med gennem årene. Solvarme, 
jordvarme og alternativ energi fylder no-
get i dag. Men siden 1980 har det været 
installation og vedligehold af gaskedler, 
der har været den dominerende opgave 
på energisiden. Firmaet har samarbejde 
med tyske Bosch, der leverer nogle af 
markedets stærkeste og bedst gennem-
testede naturgaskedler. Medarbejderne 
er blevet certifi ceret af BOSCH, og virk-
somheden er guldpartner hos den tyske 
kvalitetsproducent:
- Som Klima-partner hos BOSCH bliver vi 
hele tiden holdt til ilden. Vi tager på kur-
ser og bliver trænet, så vi er gode til at 
rådgive vores kunder og kan lave installa-
tionerne optimalt. Vi har valgt at satse på 
Bosch, fordi de fremstiller nogle særdeles 

effektive og miljøvenlige kedler, der er 
pålidelige og driftsikre. Jeg vil mene, at 
vi laver cirka 120 installationer om året, 
og vi har en servicetekniker og en mon-
tør, der stort set ikke laver andet. Det gi-
ver kunderne en tryghed, at det er Svend 
Erik, der kommer hver gang. Og skulle 
uheldet være ude, har vi en vagtordning, 
så kunderne kan få hurtig hjælp, under-
streger Per Rossen.

Solidt dansk håndværk og tysk kvalitet 
hele vejen igennem
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Direktør Jan Sørensen købte Jens Kjærgaard  
Larsen VVS af stifteren tilbage i 2005.
- Jeg nyder at være selvstændig og er godt 
tilpas med den størrelse virksomheden har i 
dag. Jeg kender alle folkene og alle opgaver-
ne og har det godt med at være forankret i 
lokalområdet.

Jens Kjærgaard Larsen VVS 
A/S
Jens Kjærgaard Larsen grundlagde virk-
somheden i 1969 i Hvidovre. I midten af 
1970erne fl yttede virksomheden til Tune 
og i 1980 bosatte man sig på 
Vævergangen 21 i Karlslunde.
I 2005 solgte Jens Kjærgård Larsen 
fi rmaet til Jan Sørensen, og fi rmaet blev 
lavet om fra at ApS til et A/S. 
Hovedparten af opgaverne udføres in-
denfor en radius af 25 kilometer, så det 
er et lokalt forankret fi rma.
I dag råder virksomheden over 10 
arbejdsvogne, og heri kører i alt 12 
medarbejdere ud på opgaver. Man har 
ikke nogle ambitioner om eksplosiv 
vækst, men kan ansætte fl ere medarbej-
dere, når der eksempelvis vindes større 
bygge-entrepriser.

Da Jan Sørensen rykkede fra at være overmontør til at 
blive ejer, blev Per Rossen den nye overmontør. De to sid-
der sammen med den daglige ledelse, og det er dem, der 
beregner tilbud, når kunderne ringer ind. Per Rossen er 
selv udlært i virksomheden og har været med siden 1998. 
- Jeg var en tur i forsvaret og hos et andet VVS-fi rma i et 
år efter jeg blev udlært, men da Jens Kjærgaard Larsen 
ringede med et godt jobtilbud, vendte jeg tilbage. Det har 
jeg aldrig fortrudt, siger Per Rossen.

Energimontør Jesper Larsen er ude for at 
udskifte en naturgaskeddel: - Jeg kan godt 
lide at være ude hos kunderne. Vidste du, 
at vi også selv kan lave el til installationen, 
spørger Jesper Larsen.

- Jeg er ganske godt tilfreds med Jens Kjær-
gaard Larsen VVS. De er til at handle med og 
leverer et godt stykke arbejde, roser Helge 
Hansen, der netop har fået installeret en ny 
kondenserende naturgaskeddel fra BOSCH.

Annonce


