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”Alle mennesker har behov for at føle, 
at de gør en forskel. Det har håndvær-
kere naturligvis også,” siger Didde Jul. 
Efter i 10 år at have været butiksan-
svarlig i Leon Petersen VVS og GAS A/S 
i Ishøj, overtog hun for små to år siden 
den gamle familievirksomhed fra 1966 
sammen med sin kollega Bent Achton. 
”Vi kunne se, at virksomheden havde 
et kæmpe potentiale, som ikke blev 
udnyttet, og det var der ingen af os, 

Håndværksvirksomheder er ikke kendt for at fokusere på anerkendelse og 
trivsel på arbejdspladsen. Det besluttede Didde Jul sig for at ændre på, da 
hun satte sig for bordenden i Leon Petersen VVS & GAS A/S. Resultaterne er 
ikke til at overse. 

Bløde værdier skaber 
overskud og arbejdsglæde 
– også blandt håndværkere

der kunne bære,” understreger Didde 
Jul. 
De to kolleger gik sammen om at give 
et tilbud på køb af virksomheden – og 
sådan blev det. 
”Det var selvfølgelig en meget stor 
beslutning, som krævede opbakning 
fra både familie og bank. Heldigvis 
var der fuld tillid begge steder.” Alle 
omkring Bent og Didde kender godt 
deres vilje og lyst til arbejde, og de 

ved, at deres passion er at drive virk-
somheden. 
Selvom Didde bruger mange timer på 
arbejde, glemmer hun ikke at være 
mor. 
”Min mand og børnene tager tit med 
på arbejde for at hjælpe med at pakke 
breve eller pudse spejle – dem er der 
mange af i en udstilling af badeværel-
ser,” griner Didde Jul.  

Imponerende turnaround på 
halvandet år
Købet skulle vise sig at være en klog 
beslutning. Allerede halvandet år efter 
kunne Didde Jul og Bent Achton se 
hinanden i øjnene og konstatere, at de 
var lykkedes med at vende et under-
skud til et fornuftigt overskud. 
I dag er Leon Petersen VVS og GAS A/S 
en virksomhed med 24 medarbejdere 
og en omsætning på 45 millioner kro-
ner. Mens Didde Jul står for strategi, 
markedsføring og personale, har Bent 
Achton rollen som ”mester” med 
ansvar for den tekniske del og den 
daglige drift. 
Det betød imidlertid lige så meget for 
dem, at det var lykkedes dem at ændre 
kulturen. 
”I håndværksbranchen, hvor der her-

sker en meget maskulin kultur, er der 
sjældent det store fokus på, hvordan 
medarbejderne trives. Det er heller 
ikke almindeligt at rose hinandens 
indsats, faktisk ofte tværtimod. Det 
er en fejl, for alle har brug for ros og 
anerkendelse, hvis de skal opleve en 
glæde i deres arbejde,” understreger 
Didde Jul. 
I dag bliver rosende mails fra glade 
kunder hængt op på opslagstavlen og 
fremhævet på interne møder, og mens 
mændene ofte bliver lidt kejtede, når 
de får ros, er der ingen tvivl om, at de 
tager det med sig og varmer sig ved 
det. 
”Jeg ved, hvor meget man giver af sig 
selv på en arbejdsplads, og det skal 
anerkendes og værdsættes. Det vigtig-

ste er, at både medarbejdere, kunder 
og leverandører føler sig velkomne, 
respekterede og godt behandlet.”

Skaber succesen sammen og 
deler overskud
Didde Jul har gjort sig mange tanker 
om, hvordan man skal agere som virk-
somhedsejer for at skabe en ånd, hvor 
medarbejderne er glade for at gå på 
arbejde hver dag.
”Først og fremmest står døren altid 
åben, både hos Bent og mig. Det er 
nemt at komme til chefen, og vi er 
altid synlige og til rådighed. Vi er de 
første, der møder, og de sidste, der går 
hjem.”
Det er også vigtigt at kende både hin-
andens kompetencer og svage sider, 
for sådan kan man bedst komplemen-
tere hinanden. 
”Derfor prioriterer vi at lave sociale 
arrangementer på tværs af afdelin-
ger, hvor det er fællesskabet, der er i 
fokus.”
Der er indført personalemøder for 
alle medarbejdere, hvor Bent og Didde 
fortæller, hvordan det går, ligesom 
de informerer om baggrunden for de 
beslutninger, der træffes. 
”Vi er også åbne om økonomien, for 
det er motiverende som medarbejder 
at kunne følge udviklingen, ligesom vi 
overskudsdeler med medarbejderne. 

Leon Petersen 
VVS og Gas A/S 
tilbyder:
• Opsætning af gaskedler
• Servicering af gaskedler med

 vagtordning
• Renovering af badeværelser med 
 eget sjak af håndværkere

• Butikssalg fra 900m2 showroom 
 med alle de store mærker

• VVS-arbejde af enhver slags

Vi er fælles om at skabe succesen, så 
det er helt naturligt, at vi også deler 
overskuddet.” 

Bud efter dygtige VVS’ere
I det hele taget fungerer virksomheden 
lidt som en familie, og besøgende, der 
kommer udefra, oplever, at tonen er 
humoristisk og livsglad. 
”Vi elsker simpelt hen bare vores 
arbejde, og når vi alle tilbringer så 
mange timer sammen om dagen, skal 
det også være rart at være her. Vi gri-
ner og har det sjovt, samtidig med at 
vi alle er bevidste om, at vi driver en 
seriøs forretning,” fastslår Didde Jul, 
som efter 25 år i en traditionel mande-
verden nok er bekendt med jargonen, 
men også har haft lyst til at udfordre 
den. 
”Man må lægge øre til lidt af hvert. Vi 
har dog indført en bandekasse, og det 
har ændret lidt på tonen,” griner hun. 
Det eneste problem, virksomheden 
oplever lige nu, er, at der er brug for 
endnu flere dygtige VVS’ere og ser-

viceteknikere for at kunne servicere 
de mange kunder. Virksomheden 
er ligeledes nået så langt, at den for 
første gang i mange år igen kan tage 
lærlinge. 
”VVS’ere og lærlinge er eftertrag-
tede, hvis de er dygtige og kan lide at 
arbejde. Hos os er der gode karriere-
muligheder, og vi hører meget gerne 
fra dygtige folk med ambitioner, som 
ønsker at arbejde i en virksomhed med 
højt til loftet og stor gensidig respekt,” 
slutter Didde Jul. 

Af Christina Wex 

Leon Petersen VVS & Gas A/S
Baldershøj 1, 2635 Ishøj
Telefon 4373 4100
www.leonpetersen.dk
For yderligere information:
Direktør Didde Jul: dj@leonpetersen.dk

”Først og fremmest står døren altid åben, både hos Bent og mig. Det er nemt at komme til chefen, og vi er 
altid synlige og til rådighed.”

I dag er Leon Petersen VVS og Gas A/S en virksom-
hed med 24 medarbejdere og en omsætning på 45 
millioner kroner.

”Vi elsker simpelthen bare 
vores arbejde, og når vi alle 
tilbringer så mange timer 
sammen om dagen, skal det 
også være rart at være her.”

Badeværelset
Profilannonce


