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Slagter Lund
giver støjen kniven
Slagtermester Lund, var ikke længe om at
beslutte sig for at gøre noget ved støjproblemet, da forretningen i Charlottenlund slog
dørene op for første gang. Støjen fra de mange glatte og hårde overflader gjorde lyden
ubehagelig, blot der var et par enkelte besøgende i butikken. Slagter Lund tilkaldte

I nogle butikker er der så megen larm,
at de får påbud fra Arbejdstilsynet.
Prisen for akustikregulering i en gennemsnitlig forretning på 50 m² er på ca.
6.000 kr. ekskl. moms – hvis du altså ønsker at montere selv. Mange akustikplader limes direkte på loftet.
Hos Slagter Lund blev der monteret 32
stk. Alpha Direct plader på loftet i butikken.
Pladerne er lavet af mineraluld og absorberer hermed støjen. Kanten og
overfladen er helt hvid.
Kilde: Alphaakustik

Alpha Akustik og fik i løbet af et par dage
bugt med støjen.

Rummet føltes hurtigt trængt
Det kan godt være, at den nye afdeling af
Slagter Lunds kvalitetsbutikker i Charlottenlund ikke er en stor forretning, men den
er veludrustet og velbesøgt. Kvalitet handler
ikke blot om at have lækre varer på hylderne.
Det handler også om at man tager godt imod
kunderne. Udviser service på alle niveauer. Og
at man værner om, medarbejdernes velbefindende, så de holder gejsten. Butikken er rykket ind i den tidligere fiskehandler på Jægersborg Allé. Her er, efter en større renovering,
lyst og lækkert. Et flot stukloft og lyse klinker
på væggene byder de besøgende velkommen.
Præcis som i den oprindelige Slagter Lund på
Frederiksberg er her en hjemlig, men professionel atmosfære. Allerede første gang, butikken
modtog kunder, indså personalet, at lydmiljøet i den 30 m² store forretning var for dårligt. Var der bare et par enkelte kunder i butikken, kunne medarbejderne ikke høre, hvad
de selv tænkte, for støjen.

- Lyden skabte et unødvendigt kaos, og en følelse af, at væggene trak sig sammen om én.
Det var lige til at blive stresset af. Kunder, der
hurtigt har færdiggjort deres handel, forlader
butikken og tænker måske ikke videre over det.
Men den dårlige lyd er stadig med til at gøre
indkøbet til en unødvendigt stressende oplevelse. Og for medarbejderne betyder det lange
dage med alt for meget støj.

4.800 kr. og et par
opsmøgede ærmer senere…
Slagtermester Jan Lund kontaktede Alpha
Akustik, som besøger butikken og „hører“ problemet. Allerede dagen efter besøget afhentes
akustikmaterialerne i Roskilde. Og det monteres selv af slagterne. Prisen for akustikreguleringen til selvmontage er 4.800 kr. Nu er der
fred og ro i butikken. Selv om der er flere konversationer i gang, på kryds og tværs af medarbejdere og besøgende, er der rart. Kunderne kan få hjælp til deres forskellige ønsker. Og
medarbejderne kan, uden unødvendig stress,
yde den enorme service, som er slagterforretningens spidskompetence.
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