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Jesper bygger
sin fremtid på
brønddæksler
IVÆRKSÆTTERI:
Ingeniør Jesper
Walter-Rasmussen
har fået en god ide.
Han har udviklet en
serie af brønddæksler, der smukt kan
tilpasses omgivelserne.
Tekst: Henrik Helmer
Petersen
Foto: Allan Nørregaard

Nogle gange behøver man
ikke kigge langt for at få den
gode ide.
Nogle gange ligger den
gode ide lige for næsen af èn.
Eller under fødderne på én,
måske.
Sådan har det været for
Jesper Walter-Rasmussen,
56 år og fra Gørløse.
Han er ingeniør, og han
har arbejdet en række år
med kloaker, brønde og
forsyningsnettet i Roskilde Forsyning, og her har
han utallige gange været
ude og løfte brønddæksler
op hos private. I indkørsler
og i haver og også hos virksomheder og ved offentlige
institutioner, og Jesper Wal-

ter-Rasmussen har tit undret sig.
- Brønddæksler er lavet
af jern, og kønne er de ikke.
Mange villaejere har brugt
mange penge på at få etableret flotte og dyre indkørsler
med herregårdssten og andre elegante sten, og midt i
det hele ødelægger en grimt
brønddæksel det flotte look.
Det er synd, synes jeg.
- Andre villaejere har ”klaret” problemet ved at skjule
brønddækslerne under fl iser, sten og græs. Problemet
er bare, at det må man ikke.
Man skal kunne se og på en
enkel måde kunne komme
til et brønddæksel. Det med
at dække et brønddæksel til,
er ikke nogen god ide, siger
Jesper Walter-Rasmussen.

FAKTA
Jesmig Group ApS:

 Iværksætterfirma
med adresse i C4 Videncenter på Krakasvej i Hillerød.
 Etableret af ingeniør
Jesper Walter-Rasmussen.
 56 år og fra Gørløse.
 Udvikler og sælger
brønddæksler der
smukt kan tilpasses
omgivelserne.

Fik ideen
Det gav ham ideen, og for
seks-syv år siden begyndte
han at udvikle et brønddæksel, der æstetisk kan tilpasses omgivelserne. Det satte
han i produktion i det små,
og siden har han udviklet
flere brønddæksler i andre
størrelser.
Ideen er god, mener mange, og brønddæksler fra
Jesper Walter-Rasmussens
virksomhed Jesmig Brønddæksler er allerede at finde
i flere byggemarkeder. Foreløbig i fi re størrelser, og nye

og stærkere brønddæksler,
der kan klare op til 40 tons
belastning er på vej.

Beklæder dem
- Brønddækslerne er konstrueret, så man selv beklæder dem med de fl iser eller
sten, som man har de steder,
hvor brønddækslerne skal
bruges, forklarer den nordsjællandske iværksætter.
- Har man flotte herregårdssten i sin indkørsel,
limer man herregårdssten

Sådan løftes den nye type brønddæksler op, viser Jesper Walter-Rasmussen.
med et klæbemiddel som Lip
på dækslet. Så har man et
brønddæksel, der er integreret flot i ens indkørsel.
- Man kan også lægge
andre sten på dækslet, og
man kan dyrke græs på det.
Sidstnævnte kræver dog, at
man vander græsset.

Eget firma
Frem til årsskiftet udviklede og solgte Jesper Walter-Rasmussen de nytænkende brønddæksler i det
små som en bibeskæftigelse
ved siden af sit virke som
rådgivende ingeniør, senest
i ingeniørfi rmaet MOE A/S
Nu har han valgt at satse hundrede procent på sit
selvstændige virke. Han har
sagt sit faste job op, og Jesmig Brønddæksler har etab-

Jesper Walter-Rasmussen har sagt sit job som rådgivende ingeniør op. Nu lægger han alle kræfter i sit firma Jesmig, der udvikler og sælger
brønddæksler i en ny smuk form.

leret sig i C4 Videncenter i
Hillerød. Til at hjælpe sig
har Jesper Walter-Rasmussen ansat en fleksjobber otte
timer om ugen.
Han forklarer, hvorfor han
er sprunget ud som selvstændig:
- Jeg tror på ideen, og jeg
tror, at der er et stort marked for mine brønddæksler.
Endnu har jeg ikke nogen
deciderede
konkurrenter
på markedet, men tingene
ulmer, og skal det være, skal
det være nu, siger han.

mussens plan først at koncentrere sig om det danske
marked. Dernæst ligger
Sverige og Norge lige for,
mener han.
Jesper Walter-Rasmussen
forestiller sig, at han om
nogle år beskæftiger tre-fem
ansatte. Større end det ser
han ikke virksomheden udvikle sig.

Norden
Det er Jesper Walter-Ras-

Brønddæksler fra Jesmig kan beklædes med præcis den belægning,
en kunde foretrækker.

