De har Trollhättans mest svindlande jobb
Trollhättan
Julle och Patrik har kanske Trollhättans mest svindlande jobb – som
fönsterpolerare på över 50 meters höjd. Men att klättra upp och ner på
höghuset i kvarteret Mars har både fördelar och nackdelar.
– Toabesök får man fixa innan, säger Julle.
Först har Julian och Patrik polerat rutorna med maskiner. På den här bilden putsar
de bort poleringsmedel och gör rutorna genomskinliga igen. Bild: Aron Engman
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Julian "Julle" Håkansson från företaget Proaccess kan reparbeten. Patrik Söderberg
på RJ system putsar och renoverar glas.
Tillsammans har de ägnat den senaste veckan åt att hänga längs fasaden på kvarteret
Mars i centrala Trollhättan och polerat rutor.
– Första gången man sticker ut fötterna på en byggnad som är över 50 meter högt så
är det klart att man får sin lilla del av adrenalinkakan, men du måste ha respekt för
höjden, säger Patrik Söderberg, som inte jobbat på det här sättet tidigare.

Struntar i avspärrningarna
Julian Håkansson däremot, har gjort det mesta hängande från ett rep.
– Ena dagen polerar jag glas, en annan firar jag ned någon i en stor tank och nästa
dag kan det vara måleri, säger han.
Duon jobbar på uppdrag av Serneke, som byggt kvarteret, för att göra en ordentlig
rengöring av rutorna efter allt damm som blåst runt när husen restes. När husen
byggdes satte man också fästen på taken för att möjliggöra just den här typen av
fönsterputsning.
– Allt måste säkras. Till och med lilla polerflaskan måste sitta fast, säger Söderberg.
Och allt är inte roligt. För att kunna göra jobbet säkert, spärrar de av ett område på
marken under sig, utifall att de tappar något ändå.

– Men en del struntar i det, ofta tittar de inte ens uppåt, och det kan vara lite
stressande för oss, säger han.

"Som en ninja i repen"
Först har de polerat i fyra dagar. Sedan putsat i två dagar till. De har gått igenom alla
fönster som inte hör till lägenheterna, för de rutorna går att vända och polera inifrån.
– Julle är som en ninja i repen. Det har varit ett bra teamwork, säger Patrik
Söderberg.
De två jobbar ungefär tre, fyra timmar i stöten. Men, förklarar Julian Håkansson,
reparbete är inte så praktiskt alla gånger.
– Toabesök får man fixa innan, säger han.
Aron Engman
aron.engman@ttela.se

