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Rickie Nyström

André Lövström

Svensk mästare

Philip af Wetterstedt

med lika delar vinst och laganda
André Lövström är mycket glad, nöjd och stolt över sin vinst i årets Yrkes-SM. Han är tacksam och full av vitsord om sina medtävlande och vittnar om en god laganda där de efter tävlingsmomenten kunde sitta på kvällen och ”skoja och snacka som vanligt”.
– Vi har alla träffats på utbildningen och skulle jag inte vinna så blir jag glad även om Philip eller Rickie vinner, sa André till
exempel till VVS-Forums Marita Björklund under tävlingsdagarna i Malmö.
IF-skolans utbildningsledare Robert
Öman berättar att alla de tre tävlanden
började i skolan ”som lite valpiga”. Men
han noterade förutom en fallenhet för
yrket att Philip, Rickie och André hade
det lilla extra i form av en ödmjukhet för
både yrkeskunnande och medmänniskor.
– De är ämnen för att bli riktigt bra
och framgångsrika yrkesmontörer och
företrädare för branschen, menar Robert
Öman.
Kul att vara ”all-round”
André Lövström är 23 år, bor i Kristianstad och arbetar i hemmatrakterna och i
Blekinge. Han är utbildad isoleringsplåtslagare, men arbetar just nu främst på
rena VVS-arbeten med rörskåls- och cellgummimontage och ytbeklädnad.
– Det är bra att kunna arbeta på båda
sidorna, tycker André. VVS:en är ganska
”skön” jämfört med att gå på de mer
tuffa industrigolven där det är varmt och
stökigt.
Han poängterar att ”alla tycker inte
som jag” utan föredrar specialisering
och det ena före det andra.

– Jag tycker att lagom av båda är bäst
och att det är kul att hoppa emellan. Sen
om man gör specialjobb på plåt måste
man ju hålla i gång det mer. Det är viktigt.
Lugn och noggrannhet
– ett vinnande koncept
Apropå att hoppa emellan VVS-jobb och
mer plåtkonstruktion berättar André att
det gjorde honom grymt nervös inför SM.
– Jag var ju bara ute på VVS-jobb före
både branschprovet och nu före SM. Därför trodde jag inte att jag skulle klara av
plåtmomenten.
Det trodde både lärare och chefer
däremot och de uppmuntrade ivrigt André till att tävla. Och det visade sig snarare bli en fördel för tävlingsnerverna.
– Eftersom jag inte arbetat med plåten på ett tag var jag mycket noggrann
och läste instruktionerna i lugn och
ro före uppgiften. Jag gick från punkt
A till B, tänkte efter och läste igenom.
Det var bra för jag koncentrerade mig
helt på att följa. Jag hade ju inte tid att
göra fel!

Att arbeta inför publik
Vad tyckte du om själva tävlingen och
om SM?
– Det är en stor mässa med framför allt
mängder av människor. Det känns lite
märkligt att ha publik när man arbetar.
I tävlingssammanhanget kände jag ju
både Rickie och Philip och vi hade ju
grymt trevligt men också med vinnarinstinkt på olika sätt.
– Jag är så glad över att jag var där och
ångrar det inte en sekund. Kul att min
chef Christer och andra kollegor kom
och hejade på mig alla dagar och att morfar, min största fan och mentor, fick vara
med om det här. Morfar har 35 år i branschen och är fortfarande uppdaterad om
vad som händer. Han blev nog minst lika
glad som jag.
Om ett antal isoleringsjobb till, är det
dags för André att fira ordentligt, med en
resa till Mallorca.
– Det blir så skönt och då ska jag bara
njuta!

Läs mer om SM-vinnaren
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Från lärling
till yrkesmontör
André Lövström berättade att det var morfar som gjorde att
han började sikta in sig på att bli isolerare.
– Morfar har ju jobbat som isolerare sen han var 15 år och
han har alltid ”dragit sina historier för mig”, berättar André.
Sen läste jag ekonomi på gymnasiet men kände att jag inte ville
sitta på kontor så jag frågade morfar om han kunde hjälpa mig
att få jobb.
Morfar Leif-Arne Roos gick till sin gamla kollega och vän
Christer Bengtsson som numera är avdelningschef på Norisol.
Han är mycket engagerad i lärlingsarbetet och menar att företagen måste ta sig tid för lärlingarnas mognad för att utveckla
både bransch och isoleringsarbeten.
– Att utbilda lärlingar är som att fostra sina egna barn. Det är
också oerhört viktigt att de som är äldre och mer erfarna kan
och förstår vikten av att vara mentorer för de yngre och visa
både hur man jobbar och när man jobbar.
Med ”när” menar Christer till exempel att mobiltelefoner,
så länge de inte används i tjänsten för att stämma av ritningar
eller order, inte har på arbetstid att
göra.
– Man ska tänka på jobbet på jobbet.
Då blir det rätt utfört och man tjänar
pengar också.
Alla spelare behövs på plan
Christer fortsätter att prata om vikten
av samarbete mellan åldrar och erfarenheter för företagets bästa och med
ett förflutet som ledare och spelare
inom idrottsvärlden drar han en parallell dit.
– Att driva en filial är ungefär som
att leda ett fotbollslag. En driver och
en gör mål och alla behövs på plan. n

Christer
Bengtsson,
Norisol.

André Lövström

Vinnaren om sitt yrkesval
– Det har gått jättebra sedan jag gick in för min yrkesutbildning. Det är så positivt att åka på olika jobb, på nya
ställen och träffa olika människor och så mycket friare än
att jobba i butik där chefen ”står över en hela tiden”. Och
jag har så fina kolleger. Man växer som människa i den
här branschen, får ta eget ansvar och hålla i jobb. Sen har
jag ju min utbildning i ekonomi vilket kan bidra till att jag
i framtiden kan klättra vidare. Det är en fin fördel med att
arbeta i ett stort företag för då finns utvecklingsmöjligheter.
– Dessutom, tillägger André, går det faktiskt att tjäna
n
ganska bra pengar i det här jobbet!

Energi krönikan

WSP i Uppsala ringde föreningen och ville ha mer uppgifter och
fakta om bland annat nya RA-tabellen. Det blev en långlunch
med matnyttigt om hur man bäst använder de nya isoleringsnivåerna, väljer material och räknar på energibesparingen i såväl kilowattimmar som kronor.
Att få plats för rördragningar och isolering i
schakt är en utmaning och den ynka fördelen med
att få ett A5-papper större boendearea till nackdel
för varmt kallvatten och kallt varmvatten får vi
hjälpas åt att informera byggarna om.
En glad energigivande sommar önskar IF
er alla.
Anneli, vd IF
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Behoven i schakten ger isolerare makten

