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Anders Andersens Rengøring og DONG Energi - et rent samarbejde
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Siden medierne i efteråret 2008 er blevet fyldt med krisesnak og dystre
prognoser, har mange erhvervsledere måttet overveje, hvordan krisens
negative konsekvenser kan imødegås. Det er dog forskelligt fra den ene
branche og virksomhed til den anden, hvor meget krisen påvirker, og hvor
drastisk der handles. Den rigtige strategi i den ene branche eller virksom-
hed, er ikke nødvendigvis bedste strategi et andet sted. Noget tyder dog
på, at jo mere en virksomhed formår at fokusere på de langsigtede mål, jo
stærkere vil virksomheden stå, når krisen ebber ud.

I Anders Andersens Rengøring er situationen den, at vi nok mere bemær-
ker, end for alvor mærker krisen. Dette skyldes først og fremmest, at ren-
gøring jo ikke kan undværes, selv om der er krise. For størstedelen af
vores kunder gælder også, at kunderne har valgt "os" som leverandør, fordi
de ønsker og har brug for den kvalitet og stabilitet, som netop vi kan
levere. Dette ændrer sig heller ikke på grund af krisen, og er derfor også
med til at give os et mere stabilt forløb gennem krisen. Vi er kede af, at
mange virksomheder er nødt til at afskedige gode medarbejdere, og håber,
at krisen bliver kortvarig, så alle ufrivilligt ledige hurtigt kan få sig et job
igen. Vi tror på, at vi selv kan fastholde alle vores arbejdspladser, da vi
fortsat har positiv organisk vækst og et stabilt kundegrundlag.

Hvad er det så, der gør os stærk her i krisen, hvor flere af vore nærmeste
konkurrenter bliver solgt eller fusionerer? Den overvejende årsag, er vores
grundlæggende langsigtede strategi i Anders Andersens Rengøring, hvor vi
segmenterer salget i forhold til virksomheder, som også tænker i langsig-
tede kvalitetsløsninger, og tilbyder dem en pris, der både er attraktiv og
realistisk. Derved får vi tilfredse og referenceegnede kunder, der mærker,
at "vi" ønsker at gøre en forskel på den lange bane. Grunden til, at vi kan
sikre en god "langsigtet" pris, er at vores værdikæde platform er grundigt
arbejdet på plads - "spillerne kender deres plads på holdet". Samtidig har
vi gennem mange år været tilbageholdende og derfor oparbejdet en sund
økonomi, uden store lån og leasingaftaler. Derfor har vi nu i krisen de
absolut mest favorable vilkår i branchen, endvidere har vi et stærkt net af
de bedste kemi- og materielleverandører, som sikrer os gode priser, fordi
de ved, at vi betaler til tiden.    

Kombinationen af høj kvalitet og stabilitet er vores stærkeste konkurren-
ceparameter - ingen andre større virksomheder i rengøringsbranchen er så
stærk på disse parametre som Anders Andersens Rengøring. 
I DagligRengøring løsninger går 80 % af indtægterne til dækning af assis-
tenternes lønninger, de sidste 20 % skal dække alt andet. Fremragende
medarbejdere og enestående koncepter gør, at vi på disse vilkår er i stand
til at levere kvalitet igen og igen. Koncepterne gør os i stand til at øge
effektiviteten - uden tidspres over for assistenterne - så markedets bedste
kvalitetsprodukter også prismæssigt bliver mere og mere attraktive.

Anders Andersen

Anders Andersens Rengøring

Øst:
Rugvænget 40 · 2630 Taastrup
Tlf. 43 99 99 99
salg@aaren.dk · www.aaren.dk
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Redaktion:
Salg og marketing,
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Hvem er den bedste
leverandør i krisetid?

Direktør, Anders
Andersen roser
økonomichef,
Lone Schwaner
for et godt
økonomisk ind-
blik samt gode
nøgletal.
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Med hensyn til miljøet
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Lagerchef,

Thomas Olsen

håndhæver et

grønt miljø på

lageret, og 

kræver det

samme af alle

leverandører.

Driftsleder, 

Doris Fisher 

med sin nye 

Jetta, blue

motion.

Som rengøringsvirksomhed er det  
naturligt for alle i Anders Andersens

Rengøring at der skal fokus på renhed  
- også i forhold til naturen og miljøet om-  

kring os. Vi har en lang liste af helt konkrete til-
tag til at forbedre miljøhensynet i hverdagen, og lis-
ten bliver længere og længere. Som minimum skal vi
altid være et godt stykke foran myndighedskravene,
og blandt de absolut førende i rengøringsbranchen.

Miljøet har også stigende betydning for vores kunder,
og vi skal som samarbejdspartner kunne levere et kvali-
tetsprodukt på en måde, der tilgodeser miljøet mest
muligt. Miljøhensyn er blevet et kvalitetsparameter.

Høje miljøkrav hos Novozymes A/S
De skrappeste godkendelsesmyndigheder i verden, når det
gælder fremstilling af medicin og fødevarer og ingredien-
ser hertil, er de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA -
Federal Drug Agency. Virksomheder - som f.eks.
Novozymes A/S - der ønsker at sælge til det amerikanske
marked, skal opfylde FDAs omfattende dokumentations-
krav med hensyn til bl.a. hygiejne, miljø, kontrol osv.

Som leverandør af rengøring og vinduespolering til
Novozymes A/S har Anders Andersens Rengøring en
ekstraordinær rolle, idet vi gennem vores rengøringsar-
bejde leverer et vigtigt bidrag til, at FDA kravene over-
holdes - også på miljøområdet. FDAs løbende audite-
ringer og godkendelser hos Novozymes A/S er således
også en godkendelse af procedurerne samt miljø- og
hygiejnekvaliteten i vores rengøringsarbejde.

Både Svanen og blomsten
Kvalitet og stabilitet har altid været styrende værdier hos
Anders Andersens Rengøring - ingen i er i tvivl om, at
kvalitet har topprioritet. Tilsvarende er miljøhensyn ved
at blive en styrende værdi, der løbende medfører miljø-
positive justeringer af rengøringsmetoder, herunder
udvikling af midler og redskaber.
Vi har afprøvet mange sæber og rengøringsmidler for at
finde de produkter, der både miljø- og kvalitetsmæssigt
giver de bedste resultater i rengøringen. Derfor er alle de
midler, vi anvender i dag, mærket med både Svane-
mærket og EU blomsten. Sammen med vores leverandør
på dette område - den miljøcertificerede tyske koncern
Ecolab - er vi ved at sammensætte Anders Andersens
Rengørings egen clean produktserie. 

Dette gør vi for at sikre optimal logistik, miljøsikker-
hed, produktkendskab osv., hvilket alt sammen er med
til at styrke miljøhensynet i det daglige arbejde.

Mere og mere miljøvenlighed
Anders Andersens Rengøring har en stor flåde af biler,
alle af mærket VW, der har nogle af de mest miljøvenli-
ge køretøjer i alle kategorier. Så vidt det er muligt,
vælges fremover VW-biler med et særligt "blue motion"
system, der gør bilerne i stand til at køre 10-15% eks-
tra pr. liter brændstof. En af vores miljøregler er, at
ingen af vores køretøjer må holde i tomgang på Anders
Andersens Rengørings og kundernes arealer.

På samtlige interne kurser og ved instruktioner er der
fokus på miljøet. Alle skal anvende metoder, der sparer
på vand- og kemikalieforbruget, uden at gå på kompro-
mis med rengøringskvaliteten. Der skal ligeledes
anvendes doseringsudstyr for at undgå spild og over-
forbrug. På administrationsområdet har vi reduceret
server-strømforbruget med 50 %, og i 2009 indføres et
system, der automatisk slukker pc-skærme, når de har
stået urørt i noget tid. Så med hensyn til at tage "hen-
syn til miljøet", glæder vi os over at være rigtig godt
med, og ser som alle andre frem til klimatopmødet i
København til december.

100% rent med egne
rengøringsmidler

Som et resultat af vore konstante krav til at forbedre
kvalitet og miljøhensyn i rengøringen, præsenterer
Anders Andersens Rengøring i 2009 sin egen
Svanemærkede Clean-serie af rengøringsmidler.

Kontakt en af vore konulenter for en grundig demon-
stration af hvad de rigtige midler i de rigtige hænder
kan udrette.
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Den økonomiske krise har naturligt nok fået
mange virksomheder til at kigge nærmere på,
hvordan ressourcerne udnyttes mest fornuftigt. 
Som en konsekvens af de skrappere markeds-
og produktionsvilkår, der er fulgt med krisen,
har de fleste virksomheder rettet fokus ind på
deres mest vitale områder - kernekompetencer-
ne, kerneydelserne og kerneprodukterne. Det er
ikke lige i denne tid, der eksperimenteres alt
for meget, tværtimod satses på det sikre. Den
enkelte virksomhed har brug for, at dens med-
arbejdere kan fokusere al tid og energi på de
opgaver, der har størst betydning for, at virk-
somheden når sine mål.

I relation til køb af eksterne rengøringsydelser betyder
det, at rengøringsleverandøren er tvunget til at kikke
indad, være kost bevist i hele værdikæden, både med
indkøb af materiel, kemi og papir til kunderne, samt eks-
tra fokus på den tid assistenterne/servicemedarbejderne
bruger på selve rengøringen, således at de interne effek-
tiviseringsmodeller vi løbende i Anders Andersens
Rengøring lancerer i vore driftsafdelinger, også får værdi
for eksisterende og kommende kunder i Anders Andersens
Rengøring. 

Da stabilitet og kvalitetsløsninger i rengøringen er Anders
Andersens Rengørings varemærke, mærker vi faktisk ingen
nedgang i denne krisetid, fortæller underdirektør Thomas
Rubæk. - Virksomhederne ønsker at bruge sine ressourcer
målrettet og fornuftigt, og ikke søge for meget i dis-
countløsninger da det skaber unødvendige interne proble-
mer, dårligt indeklima, bøvl med leverandører, unødven-
dig nedslidning af inventar, for dårlige assistenter til ren-
gøringen og en masse daglig utilfredshed.
Vi har dog på det seneste, på opfordring tilpasset visse af
vore løsninger til udvalgte kunders nuværende økonomis-
ke situation. Jo, vist kradser krisen rundt omkring.

Anders Andersens Rengørings serviceløsninger er ikke så
krisefølsomme, fordi vi fokuserer på det langsigtede og
stabile samarbejde. Vi kan derfor noglelunde fastholde
vores oprindelige fokus og væktsmål, og forventer ingen
andre nedskæringer end dem, vi helt naturligt foretager
internt, for at optimere driften.

Uddannelse og rette indstilling
At levere kvalitet i sit arbejde handler først og frem-
mest om den personlige indstilling til arbejdet, og i
anden omgang, om at have den nødvendige viden og
kompetence. Rengøring er et håndværk, der kan udføres
på mange måder, og som faktisk rummer mange flere
facetter og detaljer, end mange lige tænker på. 

Vi har i Anders Andersens Rengøring sat medarbejder-
uddannelse som et af de øverste punkter på den interne
dagsorden. Derved kan vi både tilgodese medarbejdernes
ønsker om personlig udvikling og uddannelse, og samti-
dig opnå et kompetenceniveau, der styrker vores koncep-
ter i markedet. For kvalitet og stabilitet i markedet bli-
ver et mere og mere afgørende faktum for de rengørings-
firmaer, der kun tænker i discountløsninger, og som ikke
vil deres kunder det bedste.

Rengøring uden bøvl

F O K U S  P A  D A G L I G R E N G Ø R I N G
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Driftschef, Paul
Sedam underviser
selv sine driftsle-
der og inspektører
i ordentlig kunde-
håndtering.

Vi skal være
stolte af at
have branchens
bedste kunde -
referencer siger
underdirektør,
Thomas Rubæk.

Katastrofale kursfald kommer krybende. 
Kæderygende konkurstruede kommanditister kæmper.
Kritikløse kreditforeningsfolks kæbers klapren konstateres. 
Kongetro konservatives kraftige knurren kommenteres kontinuerligt. 
Kraftcentre krymper konstant. 
Klagesange klinger. 
Kun kolde, klarsynede købmænd klarer knebent kampen. 
Kynisk konkurrence kan kvikt knække kreative krejlere. 
Købmændenes knibske koner kværulerer kraftigt. 

Kaffekandens kærkomne klukken kendes knapt. 
Kropsnære kærtegn konserveres. 
Kammertonens kendte klang kasseres. 
Kummerlige klamme kælderlokaler klargøres. 

Kan kurven knækkes? 
Kan kammeratskaber knyttes? 
Kan knagerækkens kuriøse klaphat kalkuleres klar?

Tekst af Finn Prang (ordkløver fra Århus)

Krisen kradser 
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Lederkompetencer styrkes på
nyt inspektør-akademi
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Uddannelse er et strategisk højt prioriteret indsatsom-
råde hos Anders Andersens Rengøring - og der er flere
grunde til, at vi investerer mere og mere i medarbej-
dernes kompetencer. Vi har høj medarbejderanciennitet
- det vil sige, at folk bliver hos os i rigtig mange år -
og så giver det god mening at investere i deres kompe-
tencer. For de vil jo så også udfolde deres nye færdighe-
der i arbejdet hos os. Gennem årene har vi udviklet
mange stærke koncepter, og altid fastholdt fokus på
kvalitet og stabilitet. Og vi har da en klar overbevisning
om, at vi bedre kan få det optimale ud af vores løsning-
er med dygtige og trænede medarbejdere. Endelig tror vi
også, at vi ved at give medarbejderne gode personlige
og faglige udviklingsmuligheder, får sendt medarbejder-
nes loyalitet og anciennitet yderligere i vejret.

De dygtige inspektører
De seneste år har vi mest fokuseret på at kompetenceud-
vikle blandt servicemedarbejderne og assistenterne. Vi
intensiverer fortsat uddannelsesmulighederne for denne
medarbejdergruppe, men vi begynder nu også at tilbyde
uddannelser og gennemføre kompetenceudvikling blandt
det stigende antal funktionærer internt i Anders
Andersens Rengøring, herunder vores inspektører.
Det er sagt mange gange før, men kan sagtens genta-
ges - inspektørerne udfører et fantastisk godt og vig-
tigt arbejde inden for alle Anders Andersens Rengørings
tre serviceområder - DagligRengøring, VinduesPolering
og EjendomsService. Inspektørerne er simpelthen krum-
tappen i det daglige arbejde, hvor de på hvert arbejds-
sted er bindeled og kommunikationskanal for planlæg-
gerne, supervisorerne, arbejdsledere, arbejdsteam og
ikke mindst kontaktpersonerne hos kunden. Rigtigt
mange tråde går gennem inspektørerne, som derfor

mere eller mindre skal mestre flere forskellige funktio-
ner og lederkompetencer - herunder formidling, plan-
lægning, instruktion, beslutningstagning, krisehåndte-
ring, omsorg osv. 

Kompetenceudvikling på eget 
internt inspektørakademi
Vores inspektører har mange naturlige talenter, men
både dem selv, deres team, organisationen og vores
kunder vil have udbytte og glæde af, at der oven på
talenterne og erfaringen udvikles nye kompetencer. 
Det vil gøre inspektørerne i stand til at vokse yderlige-
re i deres lederrolle og daglige funktioner. Samtidig vil
der ligge en stor styrke i, at alle inspektører sikres
samme videnmæssige og kompetencemæssige udgangs-
punkt, da det vil give et fælles lederfundament, der
klæder inspektørerne på til at kunne støtte og supplere
hinanden bedre. 
Det er naturligvis også vigtigt, at inspektørerne repræ-
senterer Anders Andersens Rengørings kultur på den
rigtige måde, og at vores kerneværdier - kvalitet, stabi-
litet og loyalitet - er styrende for inspektørernes fokus
og prioritering i hverdagen. Dette er nogle af de over-
ordnede mål med at etablere Anders Andersens
Rengørings eget interne inspektørakademi. 
Inspektørerne vil gennemgå et forløb, hvor de på for-
skellig vis bliver udfordret, og får indhøstet ny viden,
nye metoder og effektive værktøjer til at udvikle deres
personlige gennemslagskraft som leder og kommunika-
tor i hverdagen. Det handler også om, at få endnu
mere fokus på den tillidsskabende og motiverende
lederstil i forhold til et helt team og over for den
enkelte medarbejder. Inspektørerne få redskaber, der
hjælper til at prioritere og træffe de gode beslutninger.
Uddannelsesfokuset har en værdi- og kvalitetsskabende
effekt, der styrker vores serviceprodukter, både overord-
net og i relation til den enkelte kunde.

Der bliver arbejdet
målrettet i HR,
for at sikre 
value for money 
i inspektør-
akademiet

Inspektørerne 
er selv yderst
tilfreds med
inspektør-
akademiet
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DONG energy har sine egne borefelter i
Nordsøen

Inspektør, Michael
D. Jørgensen er
stolt over samar-
bejdet med DONG
Energy

DONG energy er førende inden for hav
vindmølleparker

Energikoncernen DONG Energy er en
af de mest fremtrædende danske
virksomheder. Vi støder på navnet
og virksomhedens logo rigtigt
mange steder i hverdagen - på
aflæsningspapirer og el-regninger,
på biler og skilte, når der arbejdes
på forsyningsnettet, og endda i
Parken og i fjernsynet, når det dan-
ske fodboldlandshold er på spil. I
mediernes erhvervs- og politikstof

kan vi  høre eller læse om DONG Energys mange
udviklingsprojekter, der især har fokus på miljø
aspekterne i forbindelse med den fremtidige forsy-
ning og udnyttelse af energi.

Dannet ved historisk fusion
DONG Energy er Danmarks største energiselskab med ca.
5.500 medarbejdere og en omsætning i 2008 på over
60 milliarder kroner. Selskabet blev skabt i en historisk
stor fusion i juni 2006, hvor seks danske energiselska-
ber - DONG, Elsam, ENERGI E2, Nesa, Købehavns
Energis el-aktiviteter og Frederiksberg Forsyning - blev
lagt sammen. Derved fik man samlet omfattende aktivi-
teter, know-how og markedserfaringer i ét selskab.
Cirka 50 % af al strøm, der forbruges i Danmark, og ca.
40 % af fjernvarmen, produceres af DONG Energy.

Slutbrugerne er såvel private som offentlige virksomhe-
der og institutioner samt ca. 950.000 husstande i
DONG Energys geografiske forsyningsområder, hvilket vil
sige el-forsyning i hele det nordøstsjællandske område,
herunder hele hovedstadsområdet, samt naturgasforsy-
ning i den sydlige del af Jylland og på Syd- og
Vestsjælland.

Aktiv i hele værdikæden
DONG Energy har i dag aktiviteter i hele energiforsy-
nings-værdikæden - fra forskning og udvikling til pro-
duktion og levering af både el, olie, naturgas til slut-
brugerne. De mange aktiviteter er opdelt i 4 primære
forretningsområder: DONG Energy Exploration &
Production efterforsker og udvinder olie og naturgas fra
hele Nordsøområdet. DONG Energy Power producerer
elektricitet og varme, primært på de store kraftværker,
men i stigende grad også fra vedvarende energikilder.
DONG Energy Markets køber og sælger energi på særlige
energibørser. DONG Energy Sales & Distribution sørger
for at levere strøm og varme til kunderne i Danmark og
flere andre nordeuropæiske lande. 

Investeringer der gavner miljøet
Visionen hos DONG Energy er at blive blandt Europas
førende energiselskaber, og samtidig være anerkendt for
at udvikle og etablere varige energiløsninger. 

Miljørigtige energiløsninger 
til hele Europa 

P R Æ S E N T A T I O N  A F  E N  K U N D E :  D O N G  E N E R G Y  
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Dette handler bl.a. om forsyningssikkerhed, minimal
miljøpåvirkning samt ansvarlighed, ikke mindst i for-
hold til at sikre energi til kommende generationer.
Derfor investeres kraftigt i vedvarende energi - blandt
andet i form af store havvindmølleparker - og i nye
højeffektive kul- og gasfyrede kraftværker i både
Tyskland, England og Skotland, hvor de erstatter
udtjente værker, der både miljømæssigt og i energiud-
nyttelse er langt bagud. Desuden forskes og investeres
i øget fyring med biobrændsel.

I dag producerer DONG Energy ca. 85 % af sin strøm
ved hjælp af termiske energikilder, kul, olie og natur-
gas, mens 15 % kommer fra vedvarende energikilder.
Målet med de mange udviklingsprojekter og store inves-
teringer er, at denne 85-15 procentfordeling med tiden
skal vendes om, så det er den vedvarende energi, der
udgør 85 %. Som en konsekvens af dette mål fordeler
alle nye investeringer sig sådan, at næsten 3/4 af de
samlede investeringer sker i vedvarende energi.

Havvindmøller og el-biler
DONG Energy står bag opførelsen af halvdelen af 
verdens havvindmølleparker, og har el-produktion via
møllerne på ca. 800 Megawatt. Målet med de kommen-
de års nye investeringer er, at el-produktionen fra vind-
møllerne skal op på 3000 Megawatt i år 2020. Ved
Horns Rev ud for den jyske vestkyst og i Nysted ved
Gedser på Falster kan man se DONG Energys imponeren-
de havvindmøller. De nye havvindmøller bliver dog
endnu større og langt mere strømproducerende, og
opstillingen vil især ske i havet omkring England, som

DONG Energy har fokus på. England har som mål at
producere ikke mindre end 25 Gigawatt ved hjælp af
havvindmøller. Allerede i 2012, når London er vært for
de Olympiske Lege, vil englænderne kunne præsentere
verdens største havvindmøllepark, bl.a. med assistance
fra DONG Energy.

El-biler er et af de helt nye aktivitetsområder for DONG
Energy. Koncernen er nemlig gået med i selskabet
Better Place Denmark, der skal udvikle el-biler, som
funktionsmæssigt er fuld på højde med almindelige
biler – hastighed, acceleration, komfort osv. Øget brug
af el-biler medfører store miljøgevinster, fordi bilernes
batterier kan lades op med vindmøllestrøm. Endnu mere
fordelagtigt bliver det, at batteriopladningen kan ske
om natten, hvor vindmøllerne kan producere i fuldt
omfang, men hvor efterspørgslen på el - og dermed 
prisen - er væsentlig lavere end om dagen. 

Klar til klimatopmødet i København
Inden klimatopmødet december 2009 i København,
opstiller DONG Energy tre kæmpe havvindmøller ved
Avedøre Holme. I Kalundborg opføres et nyt 2. genera-
tions bioethanolanlæg, og DONG Energy håber at kunne
sælge teknologien til blandt andre Japan og USA. 
I Anders Andersens Rengøring er vi stolte over at være
totalleverandør af vinduespolering på samtlige DONG
Energys lokationer i Danmark. Det er spændende at
være tæt på et så vitalt område som energiforsyning,
og vi sætter en ære i at leve op til DONG Energys leve-
randørkrav med hensyn til etik samt social og miljø-
mæssig ansvarlighed. 

Adm. Direktør, DONG Energy, Anders Eldrup med
fremtidens elbil

Mødemiljøet hos DONG Energy er meget præsentabelt
og særpræet

I de åbne kontorlandskabet hos DONG Energy er der
kræset for medarbejderne

Pressemedarbejder i DONG Energy, Andreas Krog i dialog med
Underdirektør, Thomas Rubæk fra Anders Andersens Rengøring

Det er et imponerende domicil DONG
Energy har i Gentofte

Lysindfaldet i DONG Energys atrium hallen
giver et enestående miljø
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Vinduespoleringen 
når nye højder

F O K U S  P A  V I N D U E S P O L E R I N G

Driftsleder, Frank

Johansen inspicerer

om vindues pudserne

overholder korrekt

liftsikkerhed

Danmarks

Nationalbank er en

meget spændende

opgave

Selv om Anders Andersens
Rengøring i forvejen har ren-

gøringsbranchens største lift-
program, er dette program
netop udvidet med en ny lift i

gigantstørrelse.

Med sine 53 meter lodret op mod
himlen når den nye lift faktisk næs-

ten 20 meter højere op end
Rundetårn. 
Det er nu ikke dér, man typisk vil
komme til at se kæmpeliften i funk-

tion. Det er derimod i forbindelse med
vinduespolering på høje bygninger og

bygninger, hvor der er begrænset mulig-
hed for liftopstilling tæt op ad bygningen. 
Når en lift placeres et stykke fra bygningen,

går der mange højdemeter til spilde ved blot
at skulle nå ind til bygningen. Den nye lift
kan "knækkes" på midten, så den både sørger

for stor rækkevidde og den nødvendige højde.
Fuld udstrakt, og med knæk, rækker liften 35
meter omkring sit centrum og når samtidig op i
en højde på 30 meter. 

Kæmpelift kører fra by til by
"Vi har mange nye fordele med den store mobile
lift, og den skal nok få rigeligt at se til i byerne -

nok især i København, Odense og i de større jyske
byer, hvor vi efterhånden har mange opgaver, der

kræver denne store lift", fortæller driftsleder i
VinduesPolering, Frank Johansen. "Vi er nu endnu mere
fleksible, fordi vi kan disponere 100% over den store
lift. Tidligere måtte vi leje en tilsvarende lift til den
enkelte opgave, og måtte derfor indpasse os i udlej-
ningsfirmaets kalender. Vi kan nu nemmere tilgodese
hasteopgaver, der kræver den helt store lift. Når der
kommer en akut opgave, starter vi blot lastbilen og kører
afsted for at løse opgaven. I praksis skal vi selvfølgelig
koordinere med vores øvrige liftopgaver, men eftersom vi
selv administrerer både lift og opgaver, kan vi prioritere

det, der er vigtigst i situationen". 

Mesterlære og sikkerhed 
frem for alt
Vinduespolering er et håndværk,
og der er mange detaljer og
rutiner, der adskiller de dygtig-
ste vinduespudsere fra mæng-
den. Disse detaljer indlæres
bedst, når man som ny polerer
lærer håndværket fra bunden
ved at arbejde sammen med en
dygtig og erfaren polerer. 

Oplæringen af nye vinduespolerer hos Anders Andersens
Rengøring sker i en slags mesterlæreordning. Nye polerer
skal dog først på et introduktionskursus, hvor de lærer
alle de regler og procedurer, der knytter sig til kvalitet,
sikkerhed, miljø mv. i det daglige arbejde.
Sikkerhed er meget relevant i forbindelse med vinduespo-
lering fra lift - især hvis den skal udføres i 53 meters
højde. Indlæring af sikkerhedsregler sker dels i mesterlæ-
reordningen og dels på interne sikkerhedskurser. Jævnligt
afholder vi sikkerhedskurser med en ekstern sikkerheds-
specialist, der tager deltagerne gennem alle de sikker-
hedsforanstaltninger, der knytter sig til arbejdet. Det
handler både om den enkelte vinduespudsers egen og
makkerens arbejdssikkerhed og om sikkerhed for perso-
ner, der befinder sig i nærheden af det sted, hvor arbej-
det udføres. Blandt andet er der krav om afspærring
rundt om en lift i brug.

"Vi glæder os til at udnytte den nye lift rundt om i hele
landet", siger Frank Johansen. "Vi får stadig mange nye
opgaver, og mærker ikke rigtigt krisen. Folk har valgt os
fordi de vil have arbejdet udført ordentligt og til de
aftalte tidspunkter, og det har ikke ændret sig på grund
af krisen. Ind i mellem kan vi opleve lidt ekstra økono-
misk pres, når vi udregner tilbud til nye kunder, men det
finder vi som regel også en løsning på". 

8
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Ejendomsmarkedet har oplevet en gevaldig nedadgående
rutschetur i værdierne, og en lavine af matadorer på
dette marked har fået tæppet revet væk under sig. Det
er dog især ejendomme og projekter, der er handlet med
et relativt kortsigtet investeringsfokus, finanskrisen har
været hårdest ved, og hvor man har set de helt store
tab og konkurser. Da segmentet for Anders Andersens
Rengørings EjendomsService er et helt andet end de
typiske investeringsejendomme, er det kun ganske lidt,
krisen mærkes på dette serviceområde.

Langevarige kunderelationer
"Stabilitet er en afgørende faktor for os", fortæller
driftsleder, Søren Christensen. "Det gælder i den service,
vi leverer, men også i de kunderelationer, vi etablerer. Vi
har fokus på at skabe langsigtede og stabile samar-
bejdsaftaler, da det reelt er det, der gavner både kunde
og os mest. Vores primære produkt er trappevask, og her
oplever vi - og dermed vores trappevaskkunder - faktisk
en positiv konsekvens af krisen. Mange dygtige folk er
nemlig vendt tilbage til Anders Andersens Rengøring
efter at have taget del i det bygge- og lønboom, der
indtil for et år siden herskede i byggebranchen. Nu, hvor
byggeriet næsten er stoppet helt op, kan vi igen besæt-
te samtlige pladser med assistenter, der både har erfa-
ring og ansvarlighed til at sikre rette kvalitetsniveau".

Nye kunder får mere ud af budgettet
Ofte oplever salgskonsulent Jørn Hansen hos nye
kunder, at den service, kunderne får hos en anden leve-
randør eller selv står for, er sat sammen, så de faktisk
får for lidt for pengene. "Jeg har 100 % fokus på en
kundes reelle behov og den løsning, der kan tilgodese
dette behov. Nogle gange er det helt tydeligt, at penge-

ne bruges forkert. Det kan dreje sig om opgaver, der kun
behøver at blive udført to gange om året, men faktisk
udføres fire eller seks gange. Og det er jo spild af
penge. De penge, der spares ved at fjerne det overflødi-
ge, kan så bruges på opgaver, der er nødvendige og vig-
tige for at vedligeholde ejendommen ordentligt.
Seriøse spørgsmål og en
god dialog med de daglige
ledere på ejendommene er
alfa-omega for at kunne
sammensætte en optimal
løsning. Jeg har erfaring
fra så mange ejendomme,
at jeg stort set altid kan
tilføre en kunde ekstra
værdi med en systematisk
løsning, der bedre tilgode-
ser kundens behov. Det er
utrolig vigtigt, at der en fælles forståelse af, hvad der
reelt indgår i aftalte arbejdsopgaver. Hvad omfatter
f.eks. en hovedrengøring? Jeg tror, at vores kolleger i
branchen ofte glemmer at afstemme forventninger, for
jeg møder en del kunder, der føler sig dårligt behandlet
af andre leverandører, fordi de ikke har fået den service,
de troede, de ville få.
Anders Andersens Rengørings kunder skal have det, de
forventer - og helst mere til. Og så er det jo afgørende,
at vi grundigt spørger ind til forventningerne. Når vi
kender dem, og har analyseret de konkrete opgaver, kan
vi sammensætte en kunde-optimeret løsning, der med
stor sandsynlighed vil sikre kunden forbedringer i for-
hold til deres nuværende løsning.

F O K U S  P A  E J E N D O M S S E R V I C E

LIFTOPGAVER - FRA 6 - 53 METER
• Rens af tagrender
• Opgaver på tag
• Renovering af og på facader
• Udlejning af lift til håndværkere

GRØNNE OMRÅDER
• Græsslåning
• Hækklipning
• Træbeskæring
• Træfældning
• Beskæring af buske
• Generel vedligeholdelse

OPRYDNING
• Tømning og rengøring af dødsbo
• Tømning og rengøring af lofts-og kælderrum
• Fjernelse og bortkørsel af storskrald

VICEVÆRTOPGAVER
• Fast viceværtservice
• Viceværtafløsning
• Fejning af gård, gade og P-plads
• Snerydning
• Skaktning i weekends og på hverdage
• Rengøring af fællesvaskeri

SPECIAL-RENGØRING
• Hovedrengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring af flyttelejligheder

SPULE-AFRENSNING 
• Facaderens med rentvandsanlæg
• Højtryksspulning af fliser 
• Graffiti afrensning
• Skaktrens

RIGTIG TRAPPEVASK
• Gulvklude
• Masser af rent vand
• Vekselvask
• Sæsonplaner og 

lignende

Inspektør, Poul
Petersen tager 
ofte sin driftsleder
med på kvalitets
inspektion hos
kunderne

Driftsleder, Søren
Christensen søger
altid den optimale
løsning hos ejen-
domsmestrene

Bedre service med samme budget

Ring 43 99 99 99  og få rådgivning, eller et uforbindende tilbud på en eller flere serviceopgaver.

Det er friske 
ejendomsservice
teams, som 
vasker trapperne i
de nye bydele,
her Ørestaden.

9
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J Y L L A N D  /  F Y N  A F D E L I N G E N
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Vokseværk midt i krisen

De seneste år har budt på en stor og spændende
udfordring med at opbygge Anders Andersens
Rengørings afdeling i Vejle.

"Det er en stor fornøjelse, at vi nu har organisationen
her i Vejle helt på plads", fortæller afdelingsleder Palle
B. Hansen. "Det er virkeligt et super team - så vi er
mere end klar til at tage masser af nye opgaver ind.
Det er også dejligt, at vi på uddannelsesområdet er i
stand til at køre vores egne interne kurser her i
Jylland, så be høver medarbejderne ikke at tage til
hovedkontoret i Taastrup. Vi afholder egne kurser
inden for både DagligRengøring, EjendomsService,
VinduesPolering og lift/sikkerhed mv.

Vi er efterhånden så mange folk på Vejle kontoret, at
lokalerne er ved at være fyldte. Det er jo sådan set et
godt billede på den vækst, vi fortsat har. Derfor har vi
nu også vores egen "Store Kampdag" den 3. maj. Store
kampdag er en firmatradition i Anders Andersens
Rengøring, der denne dag er kampsponsor for en ud -
valgt topkamp på VB stadion, hvor så alle jyske og
fynske medarbejdere og deres familier samles til mad
og drikke - og en spændende fodboldkamp mellem
Vejle og Brøndby.

Tilpasning til kundens behov
"Selv om krisen er i fokus mange steder, får vi stadig
nye kunder og nye opgaver. Kun ganske få steder har
krisen indflydelse på vores arbejde. Vi ser det i øvrigt
som en vigtig opgave at være på forkant med situatio-
nen på kundernes vegne. Er der noget, vi kan gøre for
at være kunderne en ekstra støtte, er vi naturligvis klar
til at tilpasse os. Hvis en virksomhed må afskedige
medarbejdere, bærer disse den største byrde - og vi
skal som leverandør være klar til også at bidrage i et
eller andet omfang".

Fokus på Århus og 4-kantsområdet
Vejle-afdelingen ekspanderer fortsat på alle tre drifts -
områder. Det er især virksomheder og ejendomme i
Århus-egnen og i 4-kantsområdet mellem Vejle,
Fredericia, Kolding og Horsens, vi fokuserer på i kon-
takten med potentielle kunder. Inden for Ejendoms -
Service, især trappevask, får vi imidlertid stadig flere
nye kunder i Viborg og Odense - ofte større boligfor-
eninger, der ønsker en stabil løsning.

"I afdelingen for vinduespolering indløber masser af
nye store opgaver hver uge. Rene vinduer giver mere
lys i krisetiden, og det kan der jo godt være brug for",
kommenterer salgskonsulent, Michael Kristensen. "På
DagligRengøring går det også tilfredsstillende. Her er
vi begyndt at etablere øst-vest aftaler med kunder, der
er repræsenteret både øst og vest for Storebælt.
Sådanne aftaler rummer interessante fordele for begge
parter, så det er klart en aftaletype, vi vil fokusere
mere på. Som eksempler på øst-vest aftaler kan næv-
nes rengøringsaftaler med hhv. Forbrugerkontakt og
Bech Bruun advokaterne.

Odense Universitetshospital har
nogle imponerende glasfacader.

Boligforeningen Højstrup, Odense 
- en god opgave i EjendomsService.

NRG Energi - dristigt design på åben mark.
Vinduespolering ... det er da lige til!

Som kunde i vores Jyllands-afdeling er der mulighed for at følge Vejle Boldklub
fra sidelinien. Anders Andersens Rengøring er sponsor for boldklubben og invi-
terer ind imellem til kamp og hyggeligt samvær på rafterne.

Vestas i Århus præsenterer spændende
arkitektur, der stiller store krav til
vores vinduespolerere.
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I sportens 
verden

11

F.C. København
2009 startede både godt og skidt for Byens Hold. Over
to intense opgør mod Manchester City formåede FCK
desværre ikke at gå videre, og følge trop med Aab, i den
europæiske UEFA cup turnering. Det blev først 2-2 i
Parken, og siden 2-1 til City i kampen i Manchester.
Inden returkampen kunne man ellers godt få øje på,
hvad en FCK scoring til 1-0 kunne have givet af spæn-
ding og nerver hos englænderne, og dermed føre til en
samlet dansk vinder, men sådan gik det ikke helt. Et
stort lyspunkt i kampene mod Manchester City var imid-
lertid Jesper Grønkjærs tilbagekomst efter sin skade og
det langvarige spillestop. Han sprudlede af spillelyst, og
har klart været FCKs stærkeste kreative kort her i starten
af forårssæsonen. Ja, endelig kom sæsonen igang -
mange fans har i ugerne op til sæsonstarten jo ligefrem
abstinenser efter igen at kunne følge sit hold fra en
plads i Parken eller i sofaen foran TV'et. Vi glæder os til
at kigge med fra alle pladser i sæsonen, der ser ud til at
byde på en spændende mesterskabskamp mellem FCK,
Brøndby og OB, og måske FC Midtjylland - mens Aab nok
koncentrerer sig om sit europæiske eventyr. Så vi håber
på at FCK tager mesterskabet, og at Vejle Boldklub giver
den gas og bliver i den bedste række, hvor de hører til. 

FCK Håndbold
De to ligahold og klassemandskaber - damer og herrer hos FCK
Håndbold - vil begge i mange år frem kunne findes helt i top-
pen af skalaen i den hjemlige turnering, det er der ingen tvivl
om. På få år har Danmark fået en ny storklub med to hold, der
har potentiale og ambitioner til at gøre sig gældende ude i
Europa. Forventningerne kan næppe være mindre, når der
blandt de centrale ledere er visionære kapaciteter som chef-
træner Anja Andersen og cheftræner Magnus Andersson samt
bestyrelsesformand Flemming Østergaard. Oven på
Danmarksmesterskabet i sidste sæson, skulle FCKs herrer i
denne sæson spille i Champions League. De spillede sig frem
til mellemgruppespillet, hvor de havde deres sidste kamp i
starten af marts, mod det spanske storhold Portland San
Antonio. FCK havde imidlertid allerede inden kampen udspillet
sine chancer for at komme videre i dette års CL turnering. FCKs
damer er i skrivende stund stadig med i den europæiske cup
“Winners Cup”, som de kvalificerede sig til ved at vinde sidste
sæsons hjemlige pokalturning. Damerne er nået til kvartfina-
len, hvor de i to kampe i midten af marts møder det franske
hold, Metz Handball, der pt. fører i den hjemlige turnering i
Frankrig. Vi ønsker alle fans, spillere og trænere nogle succesri-
ge kampe i både de danske- og europæiske turneringer - og
håber, at det i disse bliver til mindst ét mesterskab for klubben.

Vejle Boldklub
Efter en fantastisk start fra Vejleholdet, da superligasæsonen
startede i sommeren 2008, blev det pludselig hårde tider. Efter
efterårssæsonen, hvor de sidste 13 fodboldkampe for vores
SAS liga oprykkere sluttede uden en eneste sejr, måtte holdet
affinde sig med en næstsidste plads, da der blev fløjtet op til
kampene her i foråret. I den første kamp blev det til uafgjort
og et vigtigt point mod FC Nordsjælland, som på femtesidste
pladsen også har haft svært ved at skrabe tilstrækkeligt med
points sammen til at komme afgørende væk fra nedryknings-
stregen. Det ér svært at overleve første sæson i superligaen,
men det kan sagtens stadig lade sig gøre for Vejle. Men det
kræver nok lidt mere stabilitet i resultaterne her i forårssæso-
nen - som holdets anfører, talsmand og målmand Jimmy
Nielsen peger på. Indstillingen til træning er god, der er mas-
ser af intensitet  - og det er forudsætningen for at opnå rette
skarphed i kampene, siger Jimmy Nielsen, der også nævner, at
holdet har fået flere nye spillere, der alle gerne vil vise deres
kvaliteter. Vi glæder os til at følge Jimmy & Co., og håber
meget, at Vejle-spillerne finder styrken til at spille sig op i
tabellen, så det bliver til mindst én sæson mere - og gerne
mange flere - i den bedste række.

Dame N Doye

Martin Vingaard

Johan Wiland
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Øst: Rugvænget 40 · 2630 Taastrup · Tlf 43 99 99 99 · Fax 43 99 53 99
Vest: Friis Hansens Vej 2 · 7100 Vejle · Tlf 75 85 49 99 · Fax 75 85 48 99

Kvalitet og 
Samarbejde

BEHOV

BUDGET

INDKØB

INDKØRING

TILFREDSHED

OPFØLGNING

KONTROL

Kvalitetscirklen

Vi glæder os over det daglige samarbejde med de mange

professionelle virksomheder og institutioner, der har valgt

Anders Andersens Rengøring som serviceleverandør.

Siden sidste udgave af Rent ud sagt har vi haft fornøjel -

sen at etablere samarbejde med blandt andre:

Novo Nordisk Scandinavia AB • Nordisk Ministerråd • Plesner • Danmarks Nationalbank • Arbejdernes Landsbank

ATP Ejendomme • AAB Vejle • Grindsted Boligforening • Business College Syd • Golden Tulip • Velfac A/S

Park Inn - Vejle • Nupark • Vestas Wind Systems A/S - Århus • A/B Odinsgård - Horsens • Fagbo Århus

Vestre Ringgade • Silkeborg Boligselskab • Fagbo - Århus Frydenlund • Boligforeningen Højstrup – Odense

Boligselskabet Viborg • Helsingør Boligselskab • A/B Sct. Annægården • Klosterparken – Ringsted • A/B Jutlandia

Hus • E/F Gentofte Søpark • Høje Tøpholm I–II–III • Skælskør Boligselskab

Interne kurser frem til December 2009
Introduktionskurser
29. april
27. maj
24. juni
26. august
30. september
28. oktober
25. november
9. december

Specialkurser
Gulvvaskemaskine uge: 16 24 34 37
Gulvvaskemaskine uge: 41 46 49
Polishkursus uge: 25 34 45
Oliering uge: 20 42 50
Tæpperens uge: 17 38 47
Renrum uge: 20 37 47

De interne kurser hos Anders

Andersens Rengøring er et vigtigt

redskab til udvikling af medarbej-

dernes faglige kompetencer, og til

sikring af det høje kvalitetsniveau 

i rengøringen.

www.aaren.dk
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