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Anders Andersens Rengøring og William Cook - et rent samarbejde



Om kurven har været helt nede og
ramme krisens laveste punkt, er
det nok stadig lidt for tidligt at
sige noget sikkert om. Imidlertid
er der dog flere og flere tegn i
ind- og udland på, at vi begynder
at kunne skimte lyset for enden af
krisen - og det er rigtig godt. For
selv om krisen stadig mærkes
mange steder - og fortsat vil
kunne det en rum tid endnu - er
det godt for optimismen, at der
kan skimtes lys og ikke kun ses
mørke. Tro på fremtiden giver
energi og motivation - og det skal
vi alle bruge for at kunne skabe
fornyet vækst og udvikling.
Hos Anders Andersens Rengøring
har vi som alle andre oplevet kri-
sen og været påvirket af den,

men formentlig mindre end så mange andre, og langt mindre end andre i
vores egen branche. Dette skyldes især, at vi har stabilitet på tre afgørende
områder, hvilket holder vores virksomhed stærk.

For det første har vi en enestående stabil kundeportefølje. Vores kunder har
primært fokus på kvalitet frem for på, hvor billig en pris rengøringen kan
presses ned til. Kunderne vil naturligvis ikke betale mere end nødvendigt,
men de har grænser for, hvor meget de kan og vil gå på kompromis med
kvaliteten. Kunderne fortsætter hos Anders Andersens Rengøring - også i
krisetid - fordi pris-kvalitet forholdet er i orden. Det er jo også derfor, vi
har branchens højeste kundeanciennitet. 

I øjeblikket tænker mange måske ikke på, at når de vælger det billigste til-
bud, bliver der sparet på aflønningen til assistenterne, hvilket betyder min-
dre rengøringstid. Ofte vil dette hos kunden medføre interne ekstraudgifter
til kontrol, udbedring og opfølgning, fordi niveauet ikke overholdes - og
derved kan det billigste tilbud gå hen og blive den dyreste løsning.

For det andet er vi en virksomhed, der støt og roligt skal udvikles og vide-
reføres i kommende generationer - derfor reinvesterer vi ethvert overskud i
virksomheden. Vi tænker langsigtet, og det gavner både kunder og medar-
bejdere. De kan have tillid til, at vores planer og aftaler har lang holdbar-
hed. Vi ændrer ikke kurs om en måned, og vores priser er rigtige og pålide-
lige. Vi lokker ikke nye kunder med urealistiske lave priser for sidenhen at
skrue prisen i vejret. 

For det tredje har vi en usædvanlig stabil og loyal medarbejderstab, og
branchens højeste ansættelsesanciennitet - både blandt funktionærer og
assistenter. Medarbejdertilfredshed, arbejdsglæde og udviklingsmuligheder
har da også altid været prioriteret højt. Senest har vi etableret et inspektø-
rakademi, hvor vores dygtige inspektører får endnu mere støtte til at udvik-
le deres kompetencer, og håndtere fokusområder som miljø, kvalitetsopti-
mering, arbejdsmiljø og etik - alt dét, der gør os i stand til fortsat at
kunne sige “Når rengøring igen er blevet et håndværk”.

Jeg ønsker alle et godt og flot efterår.
Anders Andersen
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På hospitaler, i medicinalindustrien og
i kantiner burde gulvene altid være så
rene, at man kan smide sin jakke på
dem, uden at jakken bliver snavset.
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Stabilitet
hele vejen
rundt
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Ej blot til salg - men til kvalitet
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Vi ønsker, at alle

vores kunder selv

har valgt Anders

Andersens

Rengøring og

vores løsninger -

og at de ikke er

blevet tvunget

via firmaopkøb i

branchen

Direktionsassistent

Camilla Olsen fra

DG Media sætter

stor pris på det

gode tætte samar-

bejde med

Anders Andersens

Rengøring

Anders Andersens Rengøring adskiller sig fra de 
fleste af rengøringsbranchens andre store rengø-
ringsvirksomheder ved ikke at være til salg for 
højest bydende eller under forberedelse til en børs-
notering. Vi behøver derfor ikke at foretage os alt
muligt kunstigt for at få omsætningen til kortvarigt
at vokse i størrelse, så den ser attraktiv ud for
potentielle opkøbere og investorer. 

Derimod vokser vi ved hjælp af en sund drift med dyg-
tige medarbejdere og seriøse løsninger - dét har sikret
os en årlig organisk vækst på mere end 15 % i flere år,
altså kunderne vælger selv Anders Andersens Rengøring.
Da vi ønsker, at dette skal fortsætte, reinvesterer vi
derfor alt overskud i virksomhedens fortsatte drift og
udvikling. Det er ingen kunst at blæse en omsætning
op, når det sker ved at lokke nye kunder med overfri-
ske tilbud, hvor priserne er langt under, hvad der mini-
mum kræves for at kunne drive en almindelig sund for-
retning. Den opblæste omsætning har da også en kort
levetid, for det er ikke muligt at sikre kunderne en
seriøs og holdbar rengøringsløsning, hvis den allerede
før start har for få ressourcer indbygget, og derfor får
Anders Andersens Rengøring rigtig mange kunder i
anden omgang.

Tiden er den afgørende faktor 
Ordentlig rengøringskvalitet kræver tilstrækkelig rengø-
ringstid. Tiden kan måske presses ganske kortvarigt,
men ikke i længden. Samtidig skal løsningen også
sørge for ordentlige og værdige arbejdsbetingelser for
rengøringsassistenterne, der jo skal have en reel chan-
ce for at kunne levere den forventede kvalitet kunden
ønsker. Såvel kvalitet som medarbejderhensyn presses
imidlertid i bund, når økonomien i en opgave er under
et vist niveau - hvilket alt for ofte er tilfældet i lav-
pristilbud med tillokkende, men urealistisk lave priser. 

Da omkostningen til rengøringsassistenternes løn udgør
80 % af salgsprisen i en velfungerende rengøringsløs-
ning, er det netop her - på assistenternes løn - man
lægger pres, for at kunne tilbyde en rengøringsløsning
til lavpris. Timelønnens størrelse er urørlig, den er
overenskomstbestemt. Så i stedet tvinges arbejdsha-
stigheden, og antal kvadrameter i vejret. Assistenterne
må altså stå for skud, når en lavprisløsning skal føres
ud i livet. Og når merudgiften til intern kontrol og
opfølgning på fejl og mangler lægges oven i den til-
budte pris, ja så er det billigste tilbud pludselig ikke
det billigste mere, og man er endt op med en løsning
uden tilfredshed og ordentlig rengøringskvalitet. 
Er rengøringsprisen urealistisk lav, skal rengøringsassi-
stenterne arbejde hårdere for at nå mere på den samme
tid. Det kan lade sig gøre i en kort periode, men ikke
permanent. Og på et tidspunkt vil også rengøringskun-
den mærke konsekvensen. For når rengøringstiden pres-
ses ned falder kvaliteten, - og ofte til et niveau langt
under den standard, kunden ønsker og forventer.

Høj kvalitet både ude og hjemme
I virksomheder, der skal gøres attraktive for købere og
investorer, medfører det kortsigtede hensyn til bundlin-
jen, at der spares kraftigt på mange af de "bløde"
omkostninger - f.eks. medarbejderudvikling, uddannelse
og produktforbedring - der jo i sidste ende er med til
at sikre kunderne kvalitet og stabilitet. Hos Anders
Andersens Rengøring tænker vi langsigtet, for kvalite-
ten skal være i orden igen og igen og igen. Derfor re-
investerer vi som nævnt hvert års overskud i områder
som kvalitetssikringsudstyr, medarbejderpleje, miljø,
nyt materiel, nyt IT osv. Denne filosofi er nok en af
hemmelighederne bag det faktum, at både vores med-
arbejder- og kundeanciennitet er den højeste i bran-
chen. De urealistiske lavpristilbud på markedet er nok
et udtryk for, at hvis man ikke kan slå konkurrenten på
kvalitet og renommé, må man prøve med prisen.

Af underdirektør, Thomas Rubæk
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Igennem mere end 26 år har afteninspektør Jannie
Eriksen været ansvarlig for rengøringskvaliteten på
rigtigt mange små og store rengøringssteder, og er
derfor særdeles kvalificeret til at svare på, hvad der
gør en rengøringsvirksomhed i stand til igen og igen
at levere god stabil rengøringskvalitet til sine kunder. 

”Der er selvfølgelig mange ting, der er vigtige, men jeg
er ikke i tvivl om, at det allervigtigste er, at der er sam-
menhold og respekt for opgaven i det enkelte rengø-
ringsteam,” forklarer Jannie Eriksen, der blandt andet er
inspektør på rengøringsopgaven i Aller koncernens nye
domicil i Københavns Havn og hos medicinalvirksomhe-
den Cook Medical i Bjæverskov.

Medarbejderpleje er afgørende
”Der er brug for, at man bakker hinanden op og er klar
til at træde til med en hjælpende hånd, når der er brug
for det. Derfor er medarbejderpleje da også noget af det
vigtigste. Der skal være respekt for medarbejderne og
den indsats, de yder. Arbejdslederen på det enkelte ren-
gøringssted har en fremtrædende rolle i forhold til at
skabe arbejdsglæde og sammenhold - og jeg har natur-
ligvis også selv en vigtig opgave og ansvar her. Derfor
sørger jeg for at være til rådighed og for at sludre og
hygge med medarbejderne, så snart der er mulighed for
det. Og jeg må sige, at alle da også er meget hjælpsom-
me over for hinanden, og gør teamet stærkt.

Opgaveklarhed og tilstrækkelig tid
”Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at hver eneste
medarbejder føler klarhed over, hvad der kræves af dem i
den enkelte opgave. Det afgørende er jo, at rengøringen
skal være i orden og at kunden er tilfreds - og den hold-
ning bør være drivkraft hos alle. Ud over at holdningen
skal være i orden, skal også ressourcerne og rammerne
for rengøringsarbejdet være ordentlig afstemt med kra-
vene i opgaven. Og det er de også. Vores rengøringsløs-
ninger er godt solgt og godt planlagt, for vi oplever slet
ikke den stress på pladsen, som man så i gamle dage,
hvor jeg ikke var i Anders Andersens Rengøring”.

Kvalitetskontrol og udbedring med det samme
”Selv om assistenterne er dygtige og pålidelige, er det
vigtigt, at tingene bliver tjekket, hvis man som inspek-
tør skal have styr på rengøringsstedet. Der kan jo altid
ske små forbedringer, og hvis arbejdslederen og jeg
observerer en fejl eller mangel, får den relevante medar-
bejder straks besked og en forklaring, og tingene bliver
så rettet med det samme. Når vi 1-2 gange om måneden
laver kvalitetsrapportering, bliver hver eneste krog
minutiøst gennemgået og tjekket af, og rapporten vide-
regives til kunden, hvis dette ønskes, og bliver en del af
dokumentationen for rengøringsstedet. 

Inspektørakademi og gode kolleger
”Vi inspektører har stor glæde af hinanden, blandt andet
i forbindelse med vores deltagelse på inspektørakademi-
et, men også i hverdagen, hvor alle er flinke til at støtte
og hjælpe hinanden. Og det sker ofte, at vi kan låne
assistenter fra hinandens team, hvis der f.eks. opstår
akut sygdom. Der er jo ikke to dage, der er ens. Sker der
noget nyt og uforudset, så skal vi hver især og sammen
være klar – og det er vi, for det produkt vi leverer til
kunderne, er i orden. 

Respekt og sammenhold 
sikrer stabil kvalitet

F O K U S  P Å  D A G L I G R E N G Ø R I N G
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Inspektør Jannie
Eriksen får af 
kontaktperson hos
Aller Media, Jeanne
Therkeldsen, ros for
Anders Andersens
Rengørings indsats i
Aller Medias nye
domicil på
Havneholmen i
København

Det er afgørende, 
at vi har et godt
og veltrænet
assistentteam på
alle pladser

På driftskontoret i
Taastrup er der - i
enhver type opgave
- altid god opbak-
ning at hente fra
kollegerne
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Ekstra god 
håndhygiejne 
og bekæmpelse af
skimmelsvamp
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Håndgelé minimerer risiko for influenza H1N1
Anders Andersens Rengøring kan nu tilbyde en
hånddesinficerende gelé - Spirigel - og tilhørende
dispensere til ophængning i toiletmiljøer, køkke-

ner mv. 
God håndhygiejne er ofte undervurderet. Den
er altid vigtig, men særlig vigtig i en tid, hvor
man ønsker at minimere risikoen for influen-
za-smitte. Den alkoholbaserede håndgelé er
bakterie- og virusdræbende, og anvendes før
og efter berøring af madvarer og ved toiletbe-

søg. Håndgeléen indgnides i hænderne efter de er
vasket med sæbe.
Spirigelen er velegnet i mange andre situationer. F.eks.
når man er i håndkontakt med mange mennesker i
løbet af dagen. Spirigelen fås i forskellige kvanta,
emballager og dispensertyper.
Hør mere om muligheder og priser ved at kontakte
DagligRengøring på 43 99 99 99. 

Micro Clean metode fjerner skim-
melsvamp uden brug af kemikalier
Anders Andersens Rengøring har
licens til at anvende en helt speciel
og meget effektiv metode til afrens-
ning af skimmelsvampeangreb.
Metoden kaldes Micro Clean, og er en
tørdamp-spuling, der bekæmper svam-
peangrebne på alle flader og områder,
uden brug af kemikalier.

Micro Clean metoden fjerner skim-
melsvampen og sundhedsmæssige
gener som hovedpine, åndedrætsbe-
svær, træthed, koncentrationssvigt, bihulebetændelse
mv. Skimmelsvamp er et voksende problem, hvilket bl.a.
Teknologisk Institut mærker med et stærkt stigende
antal henvendelser fra bekymrede mennesker, der enten
har svampeproblemer i hjemmet eller er ansvarlige for
indeklimaet i en virksomhed, skole, institution eller i en
boligblok, hvor de oplever indeklimaproblemer.

Er du i tvivl, om jeres indeklima er fri for skimmelsvamp,
kan du få hjælp hos vores EjendomsService afdeling –
ring på 43 99 99 99. Vi udtager en lille prøve, og hvis
der så i laboratorietesten konstateres skimmelsvamp, kan
vi efter aftale igangsætte Micro Clean behandlingen.

Det er vigtigt med
de rette værne-
midler, når man
skal bekæmpe 
skimmelsvamp

Måleredskaberne
til før- og efter-
målinger af
skimmelsvamp,
er en videnskab
i sig selv

Der findes flere
produkter til at
begrænse smit-
terisiko i forbin-
delse med H1N1
influenza, men
ikke alle er god-
kendte

God håndhygiejne
i kantineområder
burde være en
selvfølge

Anders Andersen’s Rengøring introducerer to effektive 
løsninger på to højaktuelle områder, der begge har et
sundhedsmæssigt aspekt
1) den truende influenzaepidemi 
2) den stigende forekomst af skimmelsvampeangreb 
i nye og gamle bygninger
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Livsvigtige medicinske produkter 
- fra Bjæverskov til hele verden

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  

Da den amerikanske ingeniør William Cook under
sin studietid for små 50 år siden gjorde rent på et
hospital, bemærkede han, at lægernes selvkonstrue-
rede kateterslanger blev smidt i skraldespanden
efter kun at være blevet brugt én gang. Cook indså,
at der måtte ligge en god forretning i at producere
og sælge sådanne indføringsslanger, da de ikke
kunne genbruges, men blev fornyet ved hvert ind-
greb. Han nøjedes imidlertid ikke med blot at
tænke, men gik i 1963 i gang med at udvikle og
fremstille de første indføringskabler (wire guides),
nåle og katetre, og brugte sit og konens soveværel-
se som produktionslokale.

Dette blev starten til opbygningen af verdenskoncernen
Cook Incorporated, der har sit globale domicil i
Bloomington i staten Indiana, USA. Cook beskæftiger i
dag mere end 10.000 medarbejdere verden over, og er
førende udvikler og producent af en lang række små,
men livsvigtige medicinske produkter, der blandt andet
produceres på virksomheden William Cook Europe i
Bjæverskov. 

Engangsprodukter til medicinsk brug
Cook har world wide et omfattende produktprogram på
mere end 50.000 individuelle varenumre inden for
medicinske redskaber og engangsartikler, der anvendes
i forbindelse med undersøgelse, afhjælpning og helbre-
dende behandling af bl.a. hjertekar-, urinvejs- og
tarmsygdomme. Den grundliggende filosofi i produkter-
ne er at anvende menneskekroppens naturlige indfø-
ringsveje -  pulsårer, urinveje mv. - og herved undgå
mere eller mindre omfattende kirurgi. kunderne er
hospitaler i hele verden, og mindre end 2 % af virk-
somhedens produktion i Bjæverskov går til danske
hospitaler. 

Paraplylignende blodpropfilter
Blandt de produkter, der indbringer den største del af
Cooks omsætning, er henholdsvis stents (små, tønde-
formede metal net) og blodpropfiltre – begge til
behandling af hjertekarsygdomme, der er blandt de
mest dødelige sygdomme i den vestlige verden. 

Blodpropfiltrene indsættes i en patients blodåre for at
fange eventuelle løsrevne aflejringer (propper), og her-
ved modvirke, at de sætter sig fast som blodpropper.
Når blodpropfiltret er indsat i åren, ligner det metal-
stellet fra en halvt udslået paraply uden stof. Filteret
kan derfor fungere som en åben tragt med lukket bund,
så blodet kan passere udenom, mens propper fanges i
midten, hvor de holdes fast, til de er gået i opløsning.
Denne filtertype kaldes i daglig tale Günther filteret
efter den tyske læge Dr. Günther, som William Cook
samarbejdede med i forbindelse med opfindelsen af
blodpropfilteret.

Stents til forsnævrede blodårer
Når en blodåre forsnævres, skyldes det i langt de fleste
tilfælde en aflejring af kolesterol. For at åbne og nor-
malisere blodgennemstrømningen i en forsnævret blo-
dåre kan man foretage en ballonudvidelse dér, hvor for-
snævringen er. Efter ballonudvidelsen er der en relativ
stor risiko for, at der danner sig en ny forsnævring
samme sted. Derfor vil man typisk indsætte et lille
selvudvidende metal net (stent), der holder blodåren
åben, og derved mindsker den fremtidige risiko for en
ny forsnævring, så blodpropper og svag blodgennem-
strømning kan undgås på dette sted i blodåren.
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De mange special-
produkter, som
Cook fremstiller i
Bjæverskov, red-
der menneskeliv
over alt i verden
hver eneste dag

Cooks 12.000 m2

store produktions-
areal anvendes til
kontorer,
produktion og
udviklingsenheder,
hvor der udvikles
nye medicinske
produkter af 
højeste standard

Stents til aneurismer (pulsåreudposning)
Cooks livsvigtige stents fremstilles i mange forskellige
dimensioner, hvoraf de største er beregnet til indsæt-
telse i den nederste del af menneskekroppens hoved-
pulsåre (aorta), hvor denne forgrener sig i to. Det er i
dette område, der er størst risiko for, at der opstår
udposning på aorta. Når en udposning på aorta brister,
er chancen for overlevelse meget lille.

Kateterteknikken 
En ballonudvidelse og indsættelse af stents foretages
ved at føre et tyndt kateter via lysken ind i de for-
snævrede pulsårer. Forrest på det fremførte kateter sid-
der en lille oppustelig ballon, der presser forsnæv-
ringen væk, så blodet igen kan passere. Hvis der skal
indsættes en stent – det tøndeformede metal net – ved
forsnævringen i blodåren, vil stenten sidde sammen-
trykt uden på ballonen, når denne føres ind. Når så
ballonen pustes op, vil stenten udvide sig og låse sig
fast i åben tilstand, så blodåren forbliver åben. 

Cook udvikler, producerer og sælger i tusindvis af red-
skaber og artikler til denne slags indgreb, som mest af
alt minder om traditionelt VVS rørarbejde, blot i mikro
format.

Det kræver 1. klasses håndarbejde 
Alle Cooks stents og øvrige artikler fremstilles som
håndarbejde i Renrums miljø, hvor dygtige og ekstremt
fingernemme medarbejdere sidder og syr og samler de
små livsvigtige artikler. Både fremstillingsprocessen og
de færdige produkter skal overholde de skrappeste myn-

dighedskrav i verden, fra henholdsvis de amerikanske
myndigheder FDA, Lloyds i Europa og de japanske myn-
digheder, der i øvrigt overgår alle andre i grundighed i
forbindelse med kontrol og godkendelse. 

Cook bliver større og større
Såvel på verdensplan som i Bjæverskov vokser Cook
Medical konstant. William Cook Europe blev etableret  i
1969 i bygninger, der lå placeret i Søborg, tæt ved
København. Den europæiske del af koncernen har såle-
des 40 års jubilæum her i 2009. 

I 1978 flyttede virksomheden fra Søborg til den nuvæ-
rende placering i Bjæverskov, hvor der gennem årene
siden da er foretaget den ene udvidelse efter den
anden - både hvad angår antal kvadratmeter og antal
medarbejdere. Første bygningsmæssige udvidelse skete
allerede i 1981, derefter i 1989-90, igen i 1995 og i år
2000. Her i 2009 er virksomheden i gang med at plan-
lægge endnu en udvidelse i Bjæverskov. Antallet af
medarbejdere er ligeledes vokset år for år. I 1988 var
der ca. 150 ansatte, i 1998 ca. 360 og her i 2009
beskæftiger William Cook Europe i Bjæverskov 660
medarbejdere.

I Anders Andersens Rengøring er vi stolte af at være
Cooks betroede samarbejdspartner på bl.a. den vigtige
Renrums rengøring på virksomheden i Bjæverskov. Vi
glæder os over at kunne bidrage til, at Cook lever op
til de skrappe myndighedskrav – og vi er altid klar til
at udvide og intensivere vores rengøring og service i
takt med Cooks fortsatte succes og ekspansion. 



Anders Andersen’s Rengøring har inden for de seneste
måneder indsat hele tre nye, store lastvognslifte i
driften – det drejer sig om lifte med henholdsvis 33,
35 og 53 meters lodret rækkevidde. 

”Der er et stigende antal liftopgaver, blandt andet på de
mange flotte bygninger på Københavns havnefront”, for-
tæller driftschef for VinduesPolering Knud Andersen. ”Det
er en perlerække af spændende huse, hvor lys, udsyn og
åbenhed tydeligvis har været blandt arkitekternes tema-
er, for der ses hele glasfacader eller store glaspartier over
alt. Og jeg ser det som Anders Andersens Rengørings
naturlige opgave at tilpasse materiel og udvikle løsnin-
ger, der matcher de nye poleringsudfordringer, bygninger-
ne byder på”.

Aller Huset - en ny stor poleringsopgave
En af de smukke nye havnebygninger er Aller koncernens
maritimt inspirerede domicil, der har vand til to sider, og
er designet til masser af lysindfald og en fanstastisk
udsigt til havnen. Det er Knud Andersen selv, som udar-
bejdede forslaget til håndtering af vinduespoleringen på
og i Aller Huset.

”Det er et super flot hus med en enestående udsigt til
havnen og vandet, hvori andre flotte bygninger og him-
len spejler sig. Udefra kan man se ind på 400 ophængte
lamper med kupler, der skifter farve i takt med vejret –
det er virkelig flot”, fortæller Knud Andersen. ”Det er på
mange måder en spændende opgave, vi har fået med
både daglig rengøring og vinduespolering i Allers nye
domicil. 

Der er flere specielle udfordringer i forbindelse med pole-
ringen, f.eks. skal vi skille vinduer udvendigt i 6. sals
højde for at kunne polere dem. Et andet eksempel er, at
vores store lastvognslifte ikke kan anvendes tæt på byg-
ningen, da betondækket over den underjordiske parke-
ringskælder har begrænset bæreevne. Men udfordringer
gør det blot ekstra fornøjeligt at udvikle en passende
løsning.
Inden vi gik i gang med poleringsopgaven, aftalte vi i
øvrigt at tilpasse løsningen, efterhånden som vi lærer
opgaven at kende til bunds”. 

Krise betyder også muligheder
Knud Andersen har under krisen været optaget af at se
muligheder frem for at fokusere på begrænsninger.
”Selvfølgelig har vi som alle andre mærket krisen, men
jeg har først og fremmest glædet mig over alle de positi-
ve ting. Blandt andet har vi fastholdt samarbejdet med
langt de fleste kunder, hvilket for en dels vedkommende
skyldes, at vi har været fleksible og indstillet på at
justere i poleringsfrekvensen,
hvis en kunde har ønsket det.
Mange andre steder har man
oplevet en mindre kundeflugt.
En anden positiv ting ved kri-
sen har været, at det blev
nemmere at besætte opgaverne
med virkeligt dygtige medar-
bejdere. 

Det er lidt af en grundholdning
hos mig, at enhver situation
rummer positive muligheder.
Krisen har i øvrigt heller ikke
været helt så slem som frygtet,
og jeg tror endda, at mange af
de opgaver, der blev udsat i
foråret, vil bliver ført ud i livet
her i efteråret. Min forventning
er desuden, at 2010 bliver et
rimelig godt år for de fleste.
Om det holder stik, vil virksom-
hedernes budgetlægning de
kommende måneder være en
god pejling på - så den bliver
spændende at følge”. 

Nye lifte og løsninger til havnedomiciler

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

Med egen 53 meter

lastvognslift

kan man komme

"langt" omkring

Det nye Aller 

domicil er den ulti-

mative udfordring

for en vinduespudser
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Mange nye

bygninger rundt

om i landet

trækker virkelig

på driftschef

Knud Andersens

specialviden og

erfaring gennem

mere end 30 år

som vinduespud-

ser og planlægger



EjendomsService afdelingen har fastholdt andelen
af kunder og opgaver gennem det seneste år, fra
efteråret 2008, hvor krisen for alvor tog fat, og
frem til nu, efteråret 2009, hvor der begynder at
være tegn på, at bedre tider er på vej. ”Faktisk må
jeg indrømme, at krisen ikke har været så voldsom,
som jeg og sikkert mange andre havde frygtet”,
fortæller driftschef for EjendomsService Michael
Christoffersen. 

Krisen har styrket kundesamarbejdet
”Selvfølgelig har vi mærket krisen, men især ved, at vi
har måttet tilpasse vores indsats i forhold til kunder-
nes situation og behov. Der er blevet reguleret hist og
her – f.eks. har frekvensen af trappevask hos nogle
kunder været sat lidt ned i en periode. Men vi har
beholdt samarbejdet med langt de fleste kunder, og
jeg vil endda mene, at samarbejdet med mange kunder
faktisk er blevet styrket i krisetiden, fordi vi har været
åbne og fleksible og vist forståelse for kundernes
situation”, understreger Michael Christoffersen. 

Byggeboom og skimmelsvamp
”Før krisen var situationen jo fuldstændig modsat.
Alting gik så stærkt, at ingen kunne følge med, og det
var nærmest umuligt at få kvalificerede folk til alle
opgaverne. Sådan var det tydeligvis også i byggebran-
chen, hvor man talte om årtiers største byggeboom.
Det gik virkelig stærkt. Måske ser vi nu en af konse-
kvenserne af, at det gik så stærkt, for forekomsten af
skimmelsvamp i 2-3 år gammelt byggeri er tilsynela-
dende en del højere end tidligere set. Skimmelsvamp
kan være sundhedsskadelig, og er et stigende pro-
blem. Også i nyt byggeri - måske fordi der er blevet
lukket af for ventilation og monteret isolering, uden
at der er blevet ordentligt affugtet eller materialerne
har nået at afdampe og tørre færdig.

I Anders Andersens Rengøring har vi specialiseret os i
at lokalisere og fjerne skimmelsvampeangreb, og har
fået licens til at anvende en særlig effektiv og paten-
teret tørdampmetode kaldet Micro Clean. Der er tyde-
ligvis et stort behov for denne ekspertise på marke-
det, og vi forventer da også stor efterspørgsel efter
vores specialister på dette område”. 

Grøn hjælp til boligselskaber 
”I den del af vores ejendomsservice, der har med
grønne områder at gøre, har vi fået nogle fasttømrede
teams med super dygtige og stabile folk. De er rigtig
gode til at træde til og hjælpe de områdeansvarlige
folk hos f.eks. boligselskaber og virksomheder med at
få bund i de grønne opgaver. Vores teams udvikler hele
tiden nye relevante kompetencer, og har efterhånden
en meget bredtfavnende know-how, som opnås på for-
skellige interne og eksterne kurser, f.eks. motorsavs-
kurser, “pleje af grønne områder” og sikkerhedskurser”.

Suveræne vasketeams
”Jeg er ret stolt over den indsats og kvalitet, som
vores trappevasketeams præsterer. Det er en fornøjelse
med så mange seriøse og loyale folk, hvoraf flere har
haft eller nærmer sig 10 års jubilæum - hvilket jo så
også må betyde, at samarbejdsglæden er gensidig. I
Anders Andersens Rengøring gør vi da også en del for,
at alle medarbejdere har mulighed for at udvikle sig,
og at der er den nødvendige støtte, f.eks. i form af
introduktionskurser modul 1 og 2, der handler om
ergonomisk arbejdsteknik, metoder, redskaber og kor-
rekt anvendelse af midler mv.", slutter driftschef
Michael Christoffersen. 

Udover de mange
trappevaskopgaver
udfører vi mange
specialopgaver -
blandt andet
bekæmpelse af
skimmelsvamp,
bemærker 
driftschef Michael
Christoffersen

Det er professio-
nelle folk som 
passer de mange
grønne arealer

Kanon gode folk

Konsulent 
Jess Halling
med et af de
suveræne 
vasketeams

9

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



J Y L L A N D  /  F Y N  A F D E L I N G E N

10

Vi udvider i Jylland

Antallet af opgaver og medarbejdere hos Anders
Andersens Rengørings afdeling i Vejle er støt vokset
siden afdelingens etablering i 2005. 

Nyt hus i Vejle
”For at få mere plads har vi netop købt en ejendom
kun 50 meter fra den nuværende adresse", fortæller
afdelingsleder Palle B. Hansen. "Vores nye hus rummer
godt 400 kvm. kontor og 400 kvm. lager, og det glæ-
der vi os rigtig, rigtig meget til at tage i brug, for vi er
heldigvis ved at være mange mennesker her i Anders
Andersens Rengørings jysk-fynske afdeling.

Huset er ved at blive sat tip-top i stand, og jeg for-
venter, at vi kan flytte ind i begyndelsen af det nye år,
hvor jeg ser frem til at kunne invitere til indvielsesre-
ception, og til at fremvise den nye hjemmebane og det
fremragende medarbejderhold, vi har i Vejleafdelingen".

Super hold med super sammenhold
"Ja, vi har et super godt medarbejderhold, der virkelig
forstår at give kunderne det, de har brug for.
Stemningen og samarbejdet blandt medarbejderne er
rigtig godt, også på tværs af de tre driftsområder -
DagligRengøring, VinduesPolering og EjendomsService. 

Vi har netop ansat Lotte Kjær Jessen som ny inspektør
på DagligRengøring, og hun er bl.a. inspektør på ren-
gøringsopgaven hos det store reklamebureau i Århus,
Envision, der er blandt vores nyeste kunder. Ligeledes i
DagligRengøring har vi ansat Annette Rosenlund til at
være konsulent på salgssiden. Annette har 10 års erfa-
ring fra rengøringsbranchen, og vi glæder os meget
over at have fået hende med på vores team af salgs-
konsulenter, hvor vi nu har tre konsulenter med fokus
på hver sit kerneområde". 

120 til store kampdag
"Da vi i maj måned 2009 afholdte vores første "store
kampdag" i Vejle, var vi et dejligt selskab på 120 per-
soner - kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere
samt deres familier - der skulle se fodboldkampen
Vejle-Brøndby på Vejle Stadion. Det blev en rigtig god
dag, og humøret var især højt, da Vejle bragte sig
foran med 1-0. Stillingen holdt dog desværre ikke, for
Vejle måtte se sig slået 1-2. Selv om Vejle Boldklub er
rykket ud af Superligaen, holder vi ved som sponsor. 
Vi tror på, at Vejle kommer igen og påny bliver at finde
blandt Superligaholdene".

Nye store opgaver
"På alle kerneområder har vi fået nye opgaver, mens
krisen har stået på. Jeg tror dog, at vi her i efteråret
vil modtage en del flere accepterede tilbud end vi gjor-
de tidligere på året. Blandt nye opgaver hos
EjendomsService kan nævnes ejendommen Reginehøj
ved Århus, Hjortebroparken ved Haderslev og opgaver
for Middelfart Boligselskab. På VinduesPolering har vi
bl.a. fået Odense Universitetshospitals nyopførte byg-
ninger, og i det nordlige Jylland er vi blevet valgt til
at polere vinduer for Aalborg Lufthavn", afslutter afde-
lingsleder Palle B. Hansen. 

Vejleafdelingens
tre konsulenter
foran det nye
domicil - Annette
Rosenlund, 
Jess Halling og
Michael Kristensen

E/F Fænøsund, Middelfart Envision A/S, Århus
Inspektør Lotte Kjær Jessen sammen
med receptionschef Lena Skøtt

Afdelingsleder i Vejle, Palle B. HansenUhrenholt A/S, Middelfart
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Store kampdag
Hos Anders Andersens Rengøring har vi en tradition, der vokser sig
større og større år for år. Den hedder "Store kampdag", og er en
dag, hvor samtlige medarbejdere og deres familier inviteres til spis-
ning i Parken og til at overvære topbraget mellem FCK og Brøndby.
Det er et tilløbsstykke uden lige, og i maj 2009 var vi begunstiget af
et fantastisk dejligt solskinsvejr og en flot sejr på 4-0 til FCK over
de blå-gule rivaler fra Vestegnen. Det blev en meget stemningsfyldt
og minderig dag for mange - se blot billederne.

FCK Håndbold
Primo september tog håndbold-Danmark hul på en ny sæson, og
både FCKs herrer og damer var klar til topstriden i henholdsvis Jack
& Jones Ligaen (herrerne) og GuldBageren Ligaen (damerne).
Nordea Cup, der er DHF’s landsdækkende landspokalturnering, var
dog allerede godt igang, og begge hold var allerede godt på vej
mod finalerne, der spilles lige omkring nytår 2009/10. Begge hold
skulle også spille Champions League, så det er svært at kede sig i
FCK Håndbold... og på tilskuernepladserne. Vi ønsker begge hold en
super god sæson, som vi glæder os til at følge.F.C. København 

Et forsinket, men stort, tillykke med Danmarksmester-
skabet 2008/09 til FCK, er vel på sin plads. Løverne
gjorde det igen - og det var fantastisk! Efter en velfor-
tjent sommerferie er det så igen blevet hverdag for
Københavns fodboldstolthed. Holdet har haft en lidt
sværere start på det nye fodboldår end de fleste nok
havde forventet og håbet. Det mest ærgerlige har uden
tvivl været, at det glippede med at komme ind i det for-
jættede Champions League land. Landet, som alle klub-
ber, fodboldspillere, trænere og ledere drømmer om.
Chancen var absolut til stede for FCK efter en sejr på 1-
0 i Parken over det cypriotiske hold APOEL FC. I retur-
kampen var der lagt op til en fight om den samlede sejr,
der skulle føre løverne til gruppespillet i Champions
League... men et eller andet gik galt, og FCK indkassere-
de et nederlag på 3-1. Så var det en ringe trøst, at også
de øvrige danske hold - OB og Brøndby - heller ikke
havde succes på den europæiske fodboldscene. F.C.
København er dog stadig med i Europa League, hvor de
skal møde CFR Cluj, Sparta Prag og PSV Eindhoven. Vi
håber, at held og lykke og ikke mindst god kampgejst
vil føre holdet sejrrigt gennem de internationale kampe.
I SAS Ligaen kunne det også være blevet til en bedre
start, selv om det ikke ser helt skidt ud. Og det blev
desværre ikke til sejr i det gigantiske lokalbrag i Parken
mod Brøndby den 30. august, da kampen som bekendt
endte 1-1. Vi ønsker som trofaste fans, at al held og
lykke må følge holdet både ude og hjemme gennem hele
sæsonen.
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Carmen A. Amariei Christina Krogshede

Ailton Almeida Dame N’Doye Martin Vingaard

Linn-Kristin Riegelhuth

I sportens 
verden



Ring 43 99 99 99 og få rådgivning, eller et 

uforbindende tilbud på en eller flere serviceopgaver.

LIFTOPGAVER - FRA 6 - 53 METER

• Rens af tagrender

• Opgaver på tag

• Renovering af og på facader

• Udlejning af lift til håndværkere

PASNING AF GRØNNE OMRÅDER

• Græsslåning

• Hækklipning

• Træbeskæring

• Træfældning

• Beskæring af buske

• Generel vedligeholdelse

SPECIAL-RENGØRING

• Hovedrengøring

• Håndværkerrengøring

• Rengøring af flyttelejligheder

SPULE-AFRENSNING

• Facaderens med rentvandsanlæg

• Højtryksspulning af fliser 

• Graffiti afrensning

• Skaktrens

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

PAPIR-, MÅTTE- OG TEKSTILSERVICE

• Levering af papirvarer - servietter, toiletpapir mv.

• Måtteservice - levering, placering og vask af måtter

• Tekstilservice - håndklæder, viskestykker mv.

ANDERS ANDERSEN’S RENGØRING LØSER MANGE
TYPER AF EKSTRAOPGAVER, BLANDT ANDRE:
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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

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:

Boligselskabet Holstebro • Toftebo Vejle • Boligforeningen Højstrup Odense • Middelfart Boligselskab   

H.A.B. Haderslev • Fagbo, Århus • Vesterbo Århus • Arbejdernes Landsbank • Forum Horsens   

Munkebjerg Hotel • Odense Universitetshospital • Københavns Energi A/S • Psykiatrien Distrikt Roskilde

Advokatfirma Horten A/S • Aalborg Lufthavn • Aller Media A/S • E/F Fyrtårnet • Korsør Boligselskab • P.A.B.

Mærsk Olie & Gas A/S • ALK-Abelló A/S • Bavarian Nordic A/S • DG Media A/S • F.O.B. Slagelse   

ATP Ejendomme A/S • Boligselskabet Lejerbo • Plejehjemmet Norges Minde • AP Pension

7. oktober .......ES

28. oktober .......DR

4. november....ES

25. november ...DR

9. december....DR

6. januar ..........ES

27. januar .........DR

24. februar ........DR

3. marts ...........ES

31. marts...........DR

28. april ............DR

5. maj...............ES

26. maj ..............DR

30. juni .............DR

Specialkurser
Gulvvaskemaskine uge: 41 49 6 15 23
Polishkursus uge: 45 10 24
Oliering uge: 42 50
Tæpperens uge: 47 2 16
Renrum uge: 47 3 20
Inspektør uddannelse ug: 43 49 2

De interne kurser hos Anders Andersen’s Rengøring er et vigtigt redskab til udvikling af medarbejdernes faglige
kompetencer, og til sikring af det høje kvalitetsniveau i rengøringen.

www.aaren.dk

Introduktionskurser

Interne kurser frem til  juni 2010

I Plesner har vi investeret mange ressourcer i vores

nye domicil - "Kobbertårnet" - hvor vi har et dagligt

flow af mange gæster. Begge dele gør, at vi naturlig-

vis har meget fokus på den interne service. 

Alt omkring rengøring og vinduespolering skal køre

perfekt, og der skal være fleksibilitet, så akutte

behov kan opfyldes.

Jeg har mange års erfaring i advokatbranchen med

bl.a. ansvaret for intern service og har tidligere

arbejdet sammen med Anders Andersens Rengøring.

Så da vi hos Plesner skulle vælge ny leverandør var

jeg ikke i tvivl om, at Anders Andersens Rengøring

kunne leve op til vores høje krav og ønsker. For

Anders Andersens Rengøring leverer kvalitet i top, de

er stabile og så har de en reel og fornuftig prispolitik.
Anne Mette Lykkeberg, servicechef Plesner, advokatfirma




