
Anders Andersens Rengøring er ejet og ledet af Anders Andersen, der startede for sig selv i 1968 som selvstændig 

vinduespudser. I dag er vi med knap 1000 medarbejdere en af Danmarks største rengøringsvirksomheder og samtidig 

førende leverandør af kvalitet inden for DAGLIG RENGØRING, VINDUESPOLERING og EJENDOMSSERVICE.

Hovedkontor: Rugvænget 40, 2630 Taastrup  

Vejle afdeling: Ladegårdsvej 18, 7100 Vejle    Aarhus afdeling.: Marøgelhøj 9, 8520 Lystrup 

Tel 43 99 99 99    info@aaren.dk   www.aaren.dk    Skadeservice: 43 99 99 98 ǀ  skade@aaren.dk.  

VI ER EN AF LANDETS FØRENDE LEVERANDØRER AF EJENDOMSSERVICE 

SUVERÆN TRAPPEVASK MED UNIKT SYSTEM

 Bedre kvalitet – ren moppe/klud til HVER etage (4-6 stk. til 3 etager)

 Bedre ergonomi – ingen opvridninger, ingen tunge løft 

 Bedre miljø – 90 % vandbesparelse og ingen snavs i kloaksystem 

ANDEN RENGØRING: 

 Hovedrengøring af trappeopgange 

 Opskuring af gulve og trapper; terrazzo, linoleum, fliser mv.

 Rengøring af boligkontor, vaskeri, beboer- og festlokaler mv.

UDENDØRS VEDLIGEHOLDELSE SOMMER OG VINTER

 Plæneklipning 

 Pasning og pleje af buske og bede – fjerne visne blade 

 Fældning og styning af træer 

 Fejning af fortove og cykelstier

 Fejning af boligveje og parkeringsarealer  

 Specialmaskine til fejning og vask af P-kælder

 Snerydning og saltning 

 Tømning af affaldsspande i området

 Bortkørsel af storskrald, grønt affald mv.

 Udskiftning af sand på legepladser 

 Afrensning af grafitti, alger mv. 

AFLØSNING AF VICEVÆRT

VED FERIE, FRIDAGE, 

KURSER OG SYGDOM.

SKADESERVICE 
PROFESSIONELT OG DOKUMENTERET –  AKUT 24 TIMER I DØGNET 

43 99 99 98

AFHJÆLPNING - OPRYDNING - RENGØRING - DESINFICERING - LØSØREHÅNDTERING 

VANDSKADE   KLOAK-VANDSKADE   FUGTSKADE   SKIMMELSVAMP 

STORMSKADE   BRAND-/RØG-/SODSKADE   DØDSBO   ROTTER  



 

 

VANDSKADE   (SKYBRUD, OVERSVØMMELSE, FROSTSPRÆNGNING MV.) 

 Bortpumpning af vand  

 Opsugning af overskydende vand  

 Intensiv affugtning 

 Evt. oprydning og håndtering/opbevaring af løsøre 

 Afsluttende rengøring 

 Evt. desinficering og/eller forebyggelse af skimmelsvamp 

 
 

 
KLOAKVAND   (OVERSVØMMELSE, FALDSTAMMEUHELD MV.) 

 Opsugning af kloakvand 

 Rengøring, affugtning og desinficering 

 Evt. håndtering/opbevaring af løsøre 

 Rengøring 

 Evt. desinficering og/eller forebyggelse af skimmelsvamp 

 
 

 

BRAND- OG SODSKADE   (SERVICE EFTER BRANDSLUKNING.) 

 Opsugning af slukningsvand 

 Oprydning og bortkørsel af brandaffald 

 Håndtering/opbevaring af løsøre 

 Sodafvaskning og anden rengøring  

 Affugtning 

 
 

 SÆROPGAVER - RYDNING, RENGØRING, DESINFICERING, FX   

 DØDSBO (ved sundhedsfare) – rydning/bortkørsel, rengøring, desinficering 

 ROTTER og andre skadedyr - rengøring og desinficering  

 DIVERSE ANDRE krævende og sundhedsfarlige rengøringsopgaver 

 
 

 

FUGT OG SKIMMELSVAMP   (VANDSKADE, KONDENS, HØJ LUFTFUGTIGHED MV.)  

 Korrekt affugtning med kraftige affugtere 

 Prøvetagning og analyse for skimmelsvamp 

 Håndtering og bekæmpelse af skimmelsvamp 

 Opfølgende analyse og afsluttende rapport 

 Kvalitetskontrol og komplet dokumentation 

 OBS! Se særskilt procedure for skimmelsvamphåndtering. 

 
 

 
STORMSKADE   (VÆLTEDE TRÆER, NEDFALDNE GRENE, TAGSKADE MV.) 

 Opskæring af væltede træer og nedfaldne grene samt bortkørsel af træaffald 

 Storm-forberedelse, fx nedskæring af ”farlige” træer  og grene  

 Oprydning og bortkørsel af affalde fra alle slags stormskader 

 Liftopgaver, fx afdækning og fjernelse af materiale ved tagskade 

 Afspærring af  ”farligt område/arbejdsområde” indtil udbedring er sket 

 
 

 

SKADESERVICE 
PROFESSIONELT OG DOKUMENTERET – AKUT 24 TIMER I DØGNET 

43 99 99 98 

 
 

 
 

FUGTMÅLING 

AFFUGTNING 

BLOTLÆGNING 

UDSTYR KLARGJORT TIL OPGAVE 

AFRENSNING 

CERTIFIKATER  

Vi er certificeret i prøvetag-

ning/analyse med MycoMeter
® 

test, MycoMeter-Air
®
 og Agar-

plade samt bakterieanalyse 

vha. Bactiquant-metoden.  

PROCEDURE VED SKIMMELSVAMP  

 FORHÅNDSVURDERING  
Ud fra samtale/besigtigelse fremkommer vi med en 
overordnet vurdering af opgaven. 

 FØR-ANALYSE  
Vi påviser skimmelsvamp og koncentration vha. Myco-
Meter

®
 test og luftprøver med MycoMeter-Air

®
 test. 

Resultat, konklusion og forslag til udbedring beskrives  
i en undersøgelsesrapport med MycoMeter skema. 

 KORREKT AFFUGTNING  
Vi måler fugtniveau relevante steder og sørger for 
korrekt affugtning. Evt. suppleret med måling for 
kuldebroer. 

 HANDLINGSPLAN  
Ud fra målinger og opgavens omfang udarbejder vi  
en handlingsplan sammen med ejendomskontor/ 
entreprenør.  

 KLARGØRING  
Før afrensning opsætter vi støvvægge og afdækning 
omkring arbejdsstedet. Herefter blotlægges de 
angrebne steder, hvilket kan kræve nedbrydning, 
fjernelse af vægbeklædning, flytning af løsøre mv.  

 

 AFRENSNING  
Vi afrenser og bekæmper den konstaterede 
skimmelsvamp med det bedst egnede middel. 

 KVALITETSSIKRING  
Efter afrensning foretager vi en ny prøveanalyse for 
at få garanti for, at skimmelsvampen er 100 % 
elimineret. Vi afleverer underskrevet 
kvalitetssikringsrapport, der dokumenterer, at 
opgaven er løst korrekt og endeligt.  

 OPRYDNING OG RENGØRING 
Vi foretager oprydning og grundig rengøring, når 
afrensningen er ovre, bl.a. filtreret støvsugning, evt. 
i etaper. 

 REETABLERING OG SLUTRENGØRING  
Er der brug for reetablering, tager vi os gerne af 
dette med assistance fra håndværksfirma. 
Afsluttende rengøring udføres, når alt andet arbejde 
er færdigudført.  

KOMPLET HÅNDTERING AF SKIMMELSVAMP  

MED KVALITETSSIKRING 

Fugt og skimmelsvamp bør håndteres hurtigst muligt for at begrænse sundhedsfare og bygningsmæssige skader. 

Problemer med fugt og skimmelsvamp opstår typisk som følge af indtrængning af vand, utætte fuger i murværk, 

kuldebroer, manglende udluftning, stillestående luft og efter vandskade. 

VI LØSER ALLE OPGAVER FRA FOR-ANALYSE TIL EFTER-KONTROL OG DOKUMENTATION. 

Vores kunder er bl.a. boligselskaber, ejerforeninger, forsikringsselskaber, entreprenører og håndværksmestre.  

Vi løser alt fra små ad hoc opgaver til store, længerevarende skimmelrenoveringsprojekter (ingen privatkunder). 
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