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Han har en del fans på krogen

Johnny Elkrogh
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Komplekset i seks etager beliggende på Poppelstykket i Valby er 17.765 kvm stort.

Vi har skabt basis for mindst
360 indflytningsfester
Råhuset til et stort ungdomsboligkompleks
tæt på København står klart. Det har det
gjort siden uge 40, og alt er gået planmæssigt takket være Flemming Andersen som
projektleder, Karsten Sørensen som sjakbajs og hans dygtige sjak på ni. Byggeriets
totalentreprenør føler sig i hvert fald sikker
på, at der til midsommer næste år er basis
for mindst 360 indflytningsfester på Poppelstykket nr. 6-8.

2

Komplekset i seks etager beliggende på Poppelstykket
i Valby er 17.765 kvm stort. Udover 2.265 kvm kælder
omfatter det i stueplan butiks- og erhvervslejemål
samt på 1.-5. sal 360 ungdomsboliger. – Vi har taget
det tunge slæb fra kælder til kvist, og det har i alt taget
35 arbejdsuger. Flemming Andersen uddyber:
- Vi startede på projektet sidste efterår med montering
af søjler og trappehuse på stueplan. Det tog et par
uger for os, hvorefter en anden leverandør i processen
skulle stå for de in-sito-støbte dæk over stuen. Men fra
midten af februar smøgede vi for alvor ærmerne op, og
samlet har vi monteret 4.000 elementer. Heriblandt 360
badekabiner og ditto installationsskakte til forsyning/
afløb for hver lejlighed i komplekset.

Topkarakter fra projektlederen
Som ansvarlig for projektets forløb
giver Flemming topkarakter for
indsatsen til hele holdet. Samtidig
understreger han, at selvom der er
styr på projekteringen og mange
års erfaring at stole på, er det altid
en fantastisk følelse, når et så omfattende projekt kan færdigmeldes
med en fejlmargin på nul.

Tiden skal holde, holdet skal
spille
I byggebranchen skal tiden holde,
og holdet spille. Ellers kan det forårsage en uhyggelig dominoeffekt,
der i yderste konsekvens kan ende
i dagbøder og ligefrem konkurser.
Historisk er det desværre set flere
gange. Heldigvis sker det aldrig
på vores vagt. Det ved de godt hos
Confac A/S, der med aftalen om
betonentreprisen for Gråkjær A/S
rakte ud efter os til montagen.
Peter Adamsen fra Confac A/S
udtrykker det sådan her:
- Det er helt utroligt vigtigt for os,
at vi kan have tillid til vores underleverandørers professionalisme.
For vi står jo først i skudlinjen, hvis
noget skulle gå galt. Vi har nu
samarbejdet med PH Montage
i 12-13 år, og vi har altid været

trygge i samarbejdet. Det er også
derfor, vi bliver ved med at komme
igen, slutter Peter med en lille
latter.
At alt er gået efter planen med
montagen af råhuset, har projektet
totalleverandør også bemærket.
– Projektchef Torben Mortensen
fra Gråkjær A/S slutter af med
de her roser til alle, hvoraf den
største alligevel går til Karsten
Sørensen:

- Alle drengene på holdet har
været megagode. Montagen er
foregået hurtigt og omhyggeligt,
og humøret har hele vejen igennem været godt. Også på udfordrende regnvejrsdage. Særligt har
vi været glade for Karsten, som til
dagligt har været vores nærmeste
kontaktperson fra PH Montage i
forbindelse med fx koordinering.
Vi har oplevet ham som en positiv
og løsningsorienteret medspiller,
og det ved vi faktisk, at flere andre
håndværkere på projektet er enige
med os i.

Montagen foregår hurtigt og omhyggeligt.

Byggeprojektets hovedaktører:
Bygherre:		
Arkitekt:		
Ingeniør: 		
Totalentreprenør:

Koncenton A/S
Kullegaard A/S
Orbicon A/S
Gråkjær A/S
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Vores projektchef Torben
Mortensen har arbejdet
sammen med PH Montage og
Flemming Andersen flere gange og samarbejdet er altid forløbet godt. Flemming
er omhyggelig, er foran i planlægningen
og har styr på projektet og medarbejderne.
Alle drengene på holdet har været mega
gode – montagen er foregået hurtigt og
omhyggeligt. Godt humør, selv i regnvejr
og altid en frisk bemærkning.

Særligt har vi været glade for Karsten,
da det er ham vi har direkte kontakt med
omkring koordinering. Vi har oplevet en
medspiller der ser muligheder og det har
vi været glade for.
Ligeledes er mange af de andre håndværkergrupper meget tilfredse med at
Karsten har været løsningsorienteret.
Vi vil gerne arbejde sammen med jer igen.
Kristian Østerbye Pedersen,
Bygningskonstruktør hos Gråkjær A/S
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Vi gør livet sværere
for indbrudstyve
Det er bare surt at møde op til en container,
der er blevet rømmet for værktøj. Og helt
vildt dyrt! Men det har vi nu taget konsekvensen af.
Værktøj er en efterspurgt vare på det sorte marked.
Så tendensen med indbrud i arbejdsvogne og i
containere på byggepladser har desværre været
tiltagende de senere år.
Generelt skal mærkning af håndværksvirksomheders værktøj ellers vanskeliggøre hæleri. Det
er bare ikke præventivt i sig selv. Tværtimod har vi
hos PH Montage endda flere gange oplevet, at selv
vores arbejdstøj og hjelme med logotryk har tyvenes
interesse.

Rekordmange indbrud i år
I 2020 har vi haft rekordmange indbrud. I alt har
vi fået stjålet værktøj for mindst 800.000 kroner,
hvilket hverken vi eller vores forsikringsselskab kan
være tjente med. Derfor har vi i samtlige af vores
værktøjscontainere fået installeret et alarmsystem
med vagtordning 24-7 året rundt.
Rasmus Bøgedal, der haft det praktiske ansvar mht.
bestillingen og installeringen af alarmsystemet, er
sikker på, at alarmsystemet nok skal vise sig som
en god investering. Han afrunder sådan her:

- Man skal lige huske på, at de 800.000,- bare er et
udtryk for værktøjets nyværdi. I virkeligheden skal
vi også lægge tabt arbejdsfortjeneste oveni. For vi
skal jo både bruge tid på anmeldelsen samt bestille
og vente på nyt værktøj, før vi kan komme effektivt
videre med arbejdet. Jeg vil dog samtidig understrege min store tilfredshed med vores værktøjsleverandører.
De er meget professionelle og rykker lynhurtigt ud
med erstatninger for det stjålne. Nærmest fra time
til time.

Rasmus Bøgedal haft det praktiske ansvar mht.
bestillingen og installeringen af alarmsystemet.
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Værktøjsregistrering
implementeret på
byggepladserne
I løbet af november måned har vi

Hilti on track løsning:

af to omgange haft besøg af Kjeld

´Hilti on track løsning´ betyder, at vi har
registeret alt vores værktøj, som den enkelte
formand eller finishmand har i deres container
og deres finishbil.

Christensen, Account Manager hos
Hilti, der producerer og udvikler
teknologi og services til den professionelle byggebranche.

Årsagen til registreringen af alt PH Montages
mekaniske værktøj er:
•

Vi får et overblik over hvad hver enkelt
har i deres container/finishbil.

•

Vi reducerer svind ved at øge medarbejdernes ansvarlighed.

•

Vi får Q- koder med stregkoder, som kan
scannes direkte med mobiltelefonen via
en mobil-app.

•

Vi får mulighed for at trække dokumentation/opgørelser med værktøjsoversigt i
de forskellige containere.

•

Dog er det vigtigt at man holder sit værktøj i sin egen container og ikke låner det
ud til andre hold.

•

Der er mulighed for udlån af værktøj til
andre medarbejdere via registrering på
mobil-appen.

Hilti er vores faste samarbejdspartner, når det handler om
mekanisk værktøj, hvilket vores
værkstedsmand Bo Henriksen har
ansvaret for indkøb af.

Fordelene ved løsningen er som udgangspunkt:
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•

At formanden får det nødvendige værktøj
og hertil ikke har unødvendigt værktøj,
som kunne bruges af andre.

•

Vi optimerer vores containere i form af
værktøj.

Fleet Management løsning:
PH Montage har også indgået aftale med Hilti
om en ’Fleet Management løsning’. Det vil
sige, at det værktøj som PH Montage har købt
det sidste halve år, bliver flyttet over på denne
løsning.
Fleet Management betyder at PH Montage
fremadrettet leaser værktøjet.
Vi får derfor over den kommende tid en
overgangsperiode, hvor vi både leaser og ejer
vores eget værktøj. Når vores eget værktøj
er udfaset, er vi kun på Fleet Management
løsningen.
Fordele ved Fleet Management:
•

Vi undgår reparationsudgifter til defekt
værktøj.

•

Vi får en tyveridækning på alt det værktøj,
som er på løsningen.

•

Vi kan udskifte værktøjet når det er 3 år
gammelt og derved sikre, at vi altid har de
nyeste modeller, der forbedrer arbejdsmiljøet og sikkerheden.

•

Vi reducerer administrationsudgifter i
forbindelse med tyveriopgørelser mv.

•

Vi reducerer montørernes timeforbrug i
forbindelse med bestilling af nyt værktøj
ved tyveri.

•

Vi betaler en fast månedlig ydelse og har
ingen uforudsete udgifter.

•

Alt værktøj er ved levering mærket med
individuelle labels, som viser PH Montages
logo.

Vær opmærksom på, at hvis I afhenter
maskiner direkte ved Hilti, skal I kontakte
Bo Henriksen inden afhentning. Dertil skal
nyindkøbte maskiner registreres på det rigtige containernummer ved afhentning.
Der vil komme yderligere information/undervisning i brugen af de to systemer.
Ved yderlige spørgsmål kontakt Anja Hosbond
på tlf. nr: 22 72 32 04.
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Han har en del
fans på krogen
Johnny Elkrogh er en ener. Hos os er han den
eneste med kranførercertifikat og den eneste,
der kan synge og spille guitar som en anden
Johnny Madsen. Det er klart, at det er klapsalvernes holdeplads.
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Mange drengedrømme har gennem
tiden handlet om at blive rockstjerne
eller have et herresejt job. For
vores Johnny er begge dele næsten
blevet virkelighed. Endda ved lidt
af et tilfælde. Ingen har nemlig
officielt lært ham at synge og spille
efter noder, ligesom det kun var
pga. et fysisk nedslidende job, han
blev kranfører.
Johnny, som privat bor i Jebjerg,
kom oprindeligt til PH Montage
som såkaldt indlejet personel. Dog
var kemien imellem os så god, og
behovet for en kranfører så stort,
at han et halvt års tid efter blev
fastansat. Det er nu ca. 15 år siden,
og Johnny, som vi hurtigt gav tilnavnet ’Johnny Guitar’, havde andet
end sin guitar med sig fra Fyn, hvor
han på det tidspunkt boede.

Til lands, til vands og i luften
Før Johnny tog sit kranførercertifikat på Hoverdal, arbejdede
han som stillads-rigger på boreplatforme i bl.a. Nordsøen. Det
gør ham til en af de få i Danmark,
der kan krydse af på sit CV, at han
virkelig kan noget både til lands, til
vands og i luften.

Op- og nedture tages med et
smil

Til spørgsmålet om, hvorvidt man
nogensinde bliver utryg deroppe i
højderne, svarer Johnny:

- Jeg holder mig godt nok fra
luftture og karusseller, hvis jeg en
sjælden gang skulle forvilde mig i
en forlystelsespark med familien.
Ellers rører det mig ikke, og jeg nyder faktisk udsigten. Når det så er
sagt, kraner vi selvfølgelig aldrig,
hvis der pga. vejrforhold er risiko
for svingninger af den tonstunge
last. Og heldigvis er der altid
noget, jeg kan gå til hånde med på
landjorden. Fx finish.

Johnny med sit guitar.

Lejrtursstemning og lykkerus i
barakken
At Johnny har musikalsk talent,
nyder kollegaerne i sjakket ofte
godt af til fyraften i barakken, hvor
de alle bor fire døgn ad gangen, så
længe en given montage varer. Det
er adspredende, hvis man keder
sig og tænker lidt for meget på
dem derhjemme, lyder det fra flere.
– Derudover er det også videnskabeligt bevist, at det er sundt at nynne/
synge med, da det får kroppens
oxytocin-niveau til at stige.

Oxytocin er det hormon, der
populært kaldes kærligheds- og
tilknytningshormonet. Og selv som
udenforstående kan man ligefrem
føle lykke ved tanken om rundkredsen i beboelsesbarakken med
Johnny Guitar i midten. Underlægningen er ’Sølver Bue’, ’Natkatten
og Rockulven’ samt alle de andre
stemningsfulde ørehængere, den
anden Johnny har skrevet tekst og
musik til.

I løbet af en arbejdsuge har Johnny
i bogstavelig forstand rigtig mange
op- og nedture. Den længste indtil
videre har været på 95 meter hver
vej, mens den p.t. ”kun” er 81 meter.
– Fjorten meter fra eller til; den
tur vil folk med højdeskræk næppe
misunde ham. Men Johnny holder
meget af sin arbejdsdag i kranens
førerhus. Her hører han Radio
Nova, der mest spiller popmusik.
Det er til at leve med, selvom
Johnny personligt foretrækker
rockgenren. Især Creedence
Clearweater Revival, Ry Cooder,
Gasonlin og nårrr ja – Johnny
Madsen.
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Sjakbajsens
nebengesjæft
Michael Christiansen, som af sit sjak går under tilnavnet
’Store Høvding’, har været ansat her hos PH Montage i 14 år.
Han er oprindeligt uddannet tømrer og kan udover hammeren
desuden svinge kameraet og pennen. Så det falder ham helt
naturligt at skabe liv på vores Facebookside.
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Som de fleste i vores virksomhed
sikkert kan nikke genkendende
til, er det en livsstil at arbejde
som montør. Fra søndag aften
til torsdag morgen bor man i
en barak langt væk hjemmefra
sammen med sine kollegaer. I
udgangspunktet altid de samme,
som man af den grund kommer til
at kende lige så godt som familien
derhjemme.

PH Montage på de sociale
medier
Job og fritid går i ét. Man vågner,
møder og arbejder sammen – og
til fyraften er man også ofte hinandens eneste selskab. Det skaber
rum for kammeratlige drillerier
i form af fx bøder for ubetydelige
fejltrin og for øgenavne. Her hos
PH Montage har vi således både
’Luffe’, ’Kagearm’, ’Guitar’ og
’Store Høvding’ m.fl., som alle på
et eller andet tidspunkt har hentet
kvajekage til kaffen. Kort fortalt
har positiv adspredelse betydning,
og sådan startede det nok egentlig
med PH Montages Facebookside.
Michael, der i forvejen er kendt
for sit overblik og overskud, og
som måske derfor er døbt ’Store
Høvding’ af sit sjak, spurgte om
lov til oprettelsen og fik ja. Ud fra
et ledelsesmæssigt synspunkt
håbede vi, at det ville øge selvforståelsen, holde motivationen
oppe og give udenforstående
indblik i vores montagearbejde. Og
takket være især Michaels indsats
kom det til at passe. – Lige nu har
vores Facebookside 743 følgere!

Bringer også gerne andres
ord og billeder
Direkte adspurgt mener Michael
ikke, at han som sådan er fuld af
gode historier. Han kan bare godt
lide at dele og understrege den
gode stemning, der faktisk ofte er
på byggepladserne rundt omkring

Michael kan bare godt lide at dele og understrege den gode stemning.

i landet, hvor vi kommer. Det er
typisk billeder og korte kommentarer om projekter, Michael går på
med sit sjak. Han tager dog altid
gerne imod input fra andre kollegaer hos PH Montage.

Redaktørens velfortjente fest
I september rundede Michael de
50 år, hvilket kun blev fejret i selskab med de allernærmeste pga.
Corona. Slet ikke passende for
en udadvendt mand, der har
redaktørstatus, er sjakbajs,
er kæreste til Tina i Horsens,
er far til både egne og for
bonusbørn og i øvrigt har en

stor omgangskreds. På den sikre
side af pandemien har han i hvert
fald planer om en stor fest. Den
har han også fortjent, synes vi.

Følg os på vore
Facebookside! s
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Man må godt
råbe lidt en
gang imellem
Effekten af markedsføring kan være svær at
måle. Men det ligger trods alt fast, at man bør
være synlig for at blive hørt og husket. Helst
på den gode måde og i godt selskab.
Derfor valgte vi i november at medvirke med en redaktionel annonce i Licitationens særtillæg om højhuse fra
byggebranchens hånd.
Helt konkret var der her fokus på vores montagearbejde
i forbindelse med højhuset på Thors Bakke i Randers.
Under Jacob Muldbjergs kyndige styring er det et
højhusprojekt, som vi er helt stolte over at råbe op om.
Det er vi selvfølgelig også over afsluttede, lignende
projekter som Æggepakkeriet i Aarhus og Strandtårnet
på Amager.

Læs hele artiklen her:

http://epaper.nordiskemedier.dk/nor

diskemedier/621/
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Det bliver godt!

Ombygning
skal forbedre
vores arbejdsmiljø
Engang var vi færre administrative medarbejdere,
men i takt med vores positive udvikling er vi
selvfølgelig blevet flere. Også om pladsen. Derfor
har vi i vores store fælleskontor længe siddet for
tæt, hvilket har påvirket trivslen uheldigt, da øget
støjniveau og trafik har forstyrret.
Heldigvis bliver de arbejdsvilkår nu fortid.
– Efter en ombygning dette efterår vil alle snart
få eget kontor med mulighed for at lukke døren.
Det bliver godt, og vi vil fra ledelsens side gerne
takke de berørte for deres overbærenhed undervejs. Det har ikke været uden besvær, for nogle
har skullet sidde i møderummet, nogle på gangen og andre hjemme.
Endelig skal der også lyde en tak til de montører
fra egne rækker, der har stået for nedbrydning,
opbygning af skillerum osv.
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TAK for i år
Vi er kommet godt igennem
2020 — knap så travlt som
de forrige 2-3 år, men
stadig med et forholdsvis
højt aktivitetsniveau, og vi
ender nok på en omsætning
på cirka 120 mio kr. og et
resultat på omkring 6 mio.
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Vi har stort set været forskånet for
følger af Covid19, både menneskeligt og økonomisk. Og vi ser frem
mod 2021, hvor vi forhåbentlig får
en vaccine og dermed slipper for
det værste bøvl med det der, vi
ikke gider at snakke om.
Det har været en fornøjelse at se,
hvordan folk har taget imod vores
nye system til timeregistrering,
Intempus. Systemet har til fulde
indfriet vores forventninger.
Vi har desværre haft en del indbrud
i vores værktøj scontainere — i år
har vi haft 7 indbrud. Derfor har
vi nu fået installeret alarm i hver
container. Endvidere har vi sat gang
i en proces med at registrere alt
vores HILTI værktøj, dette er dels for

at gå over til at lease værktøjet, men
også for at imødegå tyverier/indbrud
og følger heraf.
Forventningerne til 2021 er nok et
lidt faldende aktivitetsniveau og lidt
faldende priser, men jeg mener, vi
er godt rustede til at imødegå disse
udfordringer.
TAK FOR I ÅR!
Mvh Kasper K

Året der er
gået og ordrebeholdningen

2021

Efter en noget træg ordre indgang i
den sidste halvdel af 2020, har vi en
ordrebeholdning på ca. 60 mio. til år
2021 pr. 01.12.2020.
Vi syntes dog at kan mærke, det begynder
at komme igen, da det ser ud til vi får travlt i
januar og februar.
Af større sager er blandt andet Bassin 7 i Aarhus og Ørestad City etape II, begge sager er i
gang og løber et godt stykke ind i 2021.
Af nye sager kan nævnes P-hus i Brøndby, en
kontorbygning på Haraldsgade i Herning og
en kontorbygning i Aalborg.
Herudover har vi en del småsager, vi mangler
en stor sag eller to til når Bassin 7 er færdig,
men der er lidt tid endnu, så vi er fortrøstningsfulde og regner med fin aktivitet i 2021.
Mvh Carsten

Montering af huldæk på en stålbjælke:
I tilfælde af at man skal montere huldæk op på en
stålbjælke, skal man med udgangspunkt bruge
stålbjælkes højde til at finde ud af, hvor meget der
skal støbes ind i huldækket.
Så når stålbjælkens højde er 320 mm skal bredden på
støbningen ind i huldækket også være 320 mm.
Dette er dog kun en tommelfingerregel, dog ingen lov.
Hvis du tvivl om hvordan I skal løse denne problemstilling /arbejdsopgave, bedes du kontakte din
projektleder/formand.
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Fr

2

Ma 2 Sommerferie

Lø

3

Ti

Sø 4

27

Ma 5
Ti

Sø 1

August

1

Sommertid starter
Palmesøndag

13

Ma 31

Oktober

1

Ma 1

2

Ti

To

2

Lø

Fr

3

Sø 3

On 4 Sommerferie

Lø

4

Ma 4

To

5 Sommerferie

Sø 5

6

Fr

6 Sommerferie

Ma 6

Lø

7

Ti

To

8

Sø 8

Fr

9 Sommerafslutn. 12-14

Ma 9

36

Ti

21

22

44

On 9
To 10

24

On 16
To 17

25

On 23
To 24

On 30

26

2021

December

On 1

2

To

2

On 3

Fr

3 SIKKERHEDSMØDE

To

4

Lø

4

5

Fr

5

Sø 5

6

Ma 6

40

On 6

Lø

7

To

7

Sø 7

On 8

Fr

8

Ma 8

To

Lø

9

Ti

9

20

November

Fr

3 Sommerferie

32

17

Årskalender

September

31

16

On 1

On 7

Lø 10

12

Ma 22

Fr 29

To

11

Ma 15

15

19

23

8

9

7

Juni

On 2

Lø 10

2

9

18

1

On 10

Ma 11

Ti

Ti

On 10

Sø 10

9

Sø 7

Maj

Ti 10

Fr 10

Sø 10

On 11

Lø 11 PH sommerfest

Ma 11

To 12

Sø 12

Ti 12

Ti 13

Fr 13

Ma 13

On 14

Lø 14

To 15

Sø 15

Fr 16

Ma 16

Lø 17
Sø 18

45

9

Ti

49

7

On 8
To

9

On 10

Fr 10

To 11

Lø 11

Fr 12

Sø 12

On 13

Lø 13

Ma 13

Ti 14

To 14

Sø 14

Ti 14

On 15

Fr 15

Ma 15

To 16

Lø 16

Ti 16

To 16

Ti 17

Fr 17

Sø 17

On 17

Fr 17 Juleafslutning 12-14

On 18

Lø 18

Ma 18

To 18

Lø 18

To 19

Sø 19

Ti 19

Fr 19

Sø 19

Ti 20 Sommerferie

Fr 20

Ma 20

On 20

Lø 20

Ma 20

On 21 Sommerferie

Lø 21

Ti 21

To 21

Sø 21

Ti 21

To 22 Sommerferie

Sø 22

On 22

Fr 22

Ma 22

Fr 23 Sommerferie

Ma 23

To 23

Lø 23

Ti 23

To 23 Juleferie

Lø 24

Ti 24

Fr 24 SIKKERHEDSMØDE

Sø 24

On 24

Fr 24 Juleferie

Sø 25

On 25

Lø 25

Ma 25

To 25

Lø 25 Juledag

To 26

Sø 26

Ti 26

Fr 26 JULEFROKOST

Sø 26 2. juledag

Ti 27 Sommerferie

Fr 27

Ma 27

On 27

Lø 27

Ma 27

On 28 Sommerferie

Lø 28

Ti 28

To 28

Sø 28

Ti 28 Juleferie

To 29 Sommerferie

Sø 29

On 29

Fr 29

Ma 29

Fr 30 Sommerferie

Ma 30

To 30

Lø 30

Ti 30

Lø 31

Ti 31

Sø 11

28

Ma 12

Ma 19 Sommerferie

Ma 26 Sommerferie

16

29

30

33

34

35

37

38

39

Sø 31 Sommertid slutter

41

42

43

46

47

48

50

On 15

51

On 22

Juleferie

On 29 Juleferie
To 30 Juleferie
Fr 31 Juleferie

Kasper Ekstrand siger tak for opmærksomheden omkring hans søn begravelse.
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