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Krisen præger fortsat, men meget tyder på, at vi er godt på vej ud af den.
En del steder nåede krisen desværre at føre til kraftige tilpasninger, fyrin-
ger og øget pres på tilbageværende medarbejdere. Vi har også i Anders
Andersens Rengøring været berørt af krisen. Sammen med enkelte kunder
har vi reduceret i serviceomfang og frekvens for at hjælpe til besparelser.

Den reelle kvalitetsleverandør
Kampen om rent prisfokuserede opgaver er vi gået uden om. Vores fokus er
på at levere stabil kvalitetsrengøring, baseret på god ledelse og den dybe
faglige dygtighed og know how, som vores erfarne planlæggere, driftsledere
og inspektører har. Det er den faglige dygtighed, der gør os i stand til at
rengøre alle typer af overflader og materialer uden at gøre skade. 

Branchens prisfokusering under krisen har været positiv på den måde, at
det er blevet mere synligt for kunderne, hvem der reelt tilbyder kvalitets-
rengøring og hvem der bare vil være billig.

Vi er stærkere end nogensinde
Vi har udnyttet kriseperioden til at udvikle og styrke os på de indre linjer.
Blandt andet er vores IT systemer opgraderet til at sikre en endnu mere
effektiv styring og håndtering af opgaver og informationer – til gavn for
vores kunder. Derudover har vi gennemført en lang række forbedringspro-
jekter – bl.a. med lederuddannelse, digitalisering af papirgange, fokus på
samarbejdskultur, styrket intern og ekstern kommunikation osv. 

Anders Andersens Rengøring står stærkere end nogensinde, og vi er mere
end klar til vækst. Vi ønsker at være den foretrukne arbejdsgiver for bran-
chens dygtige medarbejdere. Og vi vil være det sikre og bekymringsfrie
leverandørvalg for kunder, der ønsker ordentlighed og tryghed omkring ren-
gøringen, så de kan fokusere på at tjene penge på deres egne primære for-
retningsområder. 

40 års samarbejdsjubilæum 
Vi bruger vores faglige viden og dygtighed til at holde fast i den gode kva-
litet, og det belønner vores kunder ved at holde fast i os som leverandør
inden for daglig rengøring, vinduespolering eller ejendomsservice.

I marts måned i år kunne vi fejre 40 års samarbejdsjubilæum med virksom-
heden GEA Niro i Gladsaxe. Det er jeg meget stolt af, for det lange samar-
bejde har vi kun haft, fordi vi gennem alle årene har leveret en ordentlig
kvalitet til en ordentlig pris. 

Jeg ser med positive forventninger på resten af 2010 og 2011, og ønsker i
første omgang alle kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere en god,
lang og varm sommer. Det kan alle vist bruge oven på en lang vinter, køli-
ge forårsvinde – og en drilsk askeskys hærgen over Europa. 

Anders Andersen
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Succesrig innovation 
med lean værktøjer
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Kick-off møde

med ekstern

Lean-konsulent,

Jens Foldager. 

Lean-hjulet med 

de fire faser og 

forbedringsprojekt-

brikkerne, hvoraf

en del allerede er

gennemført. Driftsleder Doris

Fischer, til højre,

præsenterer 

fremgangen i sine

lean-projekter 

for HR leder 

Inge Helmark.

De seneste to år har vi i Anders Andersens Rengøring
benyttet lean værktøjer til at gennemføre forbedrings-
projekter på vigtige områder i virksomheden - bl.a.
digitalisering af arbejdsgange, udvikling af samarbejds-
kulturen og styrkelse af marketing og kommunikation. 

Begge år har vi haft syv overordnede lean-projekter
kørende, alle med flere underprojekter - og samtlige ca.
80 funktionærer har været aktive og bidraget i lean-
projekterne. 

Kan lean bruges til innovation?
Anders Andersens Rengøring har hele tiden haft fokus
på udvikling og forbedring for at fastholde en førerpo-
sition som kvalitetsleverandør inden for daglig rengø-
ring, vinduespolering og ejendomsservice. Vi har arbej-
det hårdt på at være skarp på produktivitet og kvalitet-
pris forholdet, blot uden en egentlig udviklingsmodel.

I samarbejde med vores eksterne lean-konsulent Jens
Foldager fandt vi imidlertid ud af, at vi med fordel
kunne implementere lean tankegange og metoder i
udviklingsarbejdet, og herigennem få nogle mere struk-
turerede forbedringsprocesser. Derved har vi fået skabt
begyndelsen til en kultur, hvor der løbende tænkes i
forbedringer (Kaizen kaldes dette). Til forskel fra den
måde lean værktøjer normalt anvendes på – hvor det
handler om at fjerne spild og overflødige processer –
har vores ”lean-forløb” været mere udviklingsorienteret
og visionære. Vi har fokuseret på innovation og intern
opgradering mere end på at lede efter spild, som vi
havde godt styr på i forvejen. 

Forbedringsprojekter og tavlemøder
Under hver af de syv overordnede fokusområder blev
der opstillet konkrete forbedringsprojekter, som så blev
prioriteret i forhold til vigtighed og rentabilitet. Hver
måned hen over året har de syv lean projektledere
mødtes ved en ”lean-tavle” for at præsentere fremdrif-
ten i deres forskellige forbedringsprojekter. Formålet
med tavlemøderne har været at fastholde fokus og
fremgang i alle projekter, og samtidig give projektle-
derne mulighed for at yde hinanden sparring. På tavlen
er der tegnet et årshjul, der viser, hvor langt i forbed-
ringsprocessen de enkelte projekter er nået. Hjulet er i
traditionel lean sammenhæng kendt som PDCA hjulet,
hvor de fire bogstaver betegner de fire faser i proces-
sen – Plan – Do – Check – Act. Faserne er med til at
gøre processen og fremdriften for hvert enkelt projekt
synlig og overskuelig – og det sikrer fokus på og ener-
gi til alle projekter. 

Lean-hjulet kørte os i mål 
”I hele projektperioden har det summet af aktivitet og
engagement, og der er kommet rigtigt gode resultater
ud af arbejdet. Oveni har det tværfaglige projektarbej-
de givet os nogle værdifulde samarbejdsmæssige gevin-
ster”, fortæller leder af HR afdelingen, Inge Helmark,
der har været ansvarlig koordinator for leanprojektet
og selv deltaget i et par af projektgrupperne. 
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Over en periode på
halvandet år har
samtlige inspektø-
rer hos Anders
Andersens
Rengøring gennem-
ført et skræddersy-
et lederudviklings-
forløb på vores
interne inspektøra-

kademi. Uddannelsen blev afsluttet i marts i år, hvor
inspektørerne velfortjent modtog diplom og fik påsat
”professorhue”.

Både ledelse og HR afdelingen var allerede før inspektø-
rerne startede på akademiet enige om, at inspektørtea-
met er Danmarks bedste. Alligevel har uddannelsespro-
jektet virkelig styrket inspektørgruppen, og sikret nye
kompetencer både individuelt og på team niveau.

Fokus på både kunder og assistenter
Mange brikker skal falde i hak for at det kan lade sig
gøre at levere ægte kvalitetsrengøring - igen og igen.
Og her har inspektørerne en virkelig nøglefunktion i
hverdagen, for de har den vigtige daglige kontakt og
koordinering med såvel kunder som assistenter.  

I forhold til kunderne skal inspektørerne løbende sikre
en kvalificeret og konstruktiv dialog, så vi hele tiden får
koordineret og tilrettelagt rengøring og service, præcis
som den enkelte kunde ønsker. 

I forhold til vores mange dygtige og ansvarsfulde assi-
stenter handler det om, at de hele tiden får den opbak-
ning, de har brug for. En stor del af uddannelsen på
inspektørakademiet handlede netop også om ledelses-
værktøjer til at optimere opbakning, instruktion og kom-
munikation over for assistenterne. 

Læring på akademi og lektier hjemme
Akademiforløbet kørte over halvandet år for at give
inspektørerne tilstrækkelig tid til at absorbere læringen
og få klaret de lektier og hjemmeopgaver, der blev stillet
på hvert modul. Der var 11 moduler med fokus på hver
sit emne, blandt andre ”Lederen som kommunikator”,
”Kulturforståelse”, ”Konflikthåndtering” og ”Den svære
samtale”. 

”Jeg er sikker på, at alle inspektører har lært noget, de
kan bruge i det daglige samarbejde med assistenterne”,
fortæller inspektør Yvonne Gahrn. ”Det er selvfølgelig
forskelligt, hvad vi inspektører hver især har fået mest
ud af under uddannelsen, for vi har jo hver vores erfa-
ringer og udgangspunkter.  Men netop vores forskellige
erfaringer har været en styrke i de diskussioner og øvel-
ser, der har været. Der har også været mange hjemme-
opgaver, hvor vi hver især har skullet sætte os ind i for-
skellige udfordringer og problemstillinger, og herefter
gennemtænke, hvordan vi bedst kunne håndtere disse. 

Jeg mener helt bestemt, at vi som samlet gruppe af
inspektører i Daglig rengøring har løftet os op på et
højere niveau med hensyn til at fungere som gode ledere
over for assistenterne. Og det har bestemt betydning i
forhold til at sikre god kvalitet i rengøringen”, bemærker
Yvonne Gahrn. 

Danmarks bedste inspektører
er blevet endnu bedre

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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Alle inspektører 

fik på sidste kursus-

dag påsat "profes-

sorhue" og overrakt

kursusbevis. 

Kursusansvarlig for

inspektørakademiet,

HR konsulent 

Janni Peters, viser

her inspektørernes

kursusbevis.

Inspektør Yvonne

Gahrn og hendes in-

spektørkolleger har

fået nye ledelses-

kompetencer. 



5

D
O

K
U

M
E

N
T

A
T

I
O

N

,

Anders Andersens Rengøring indfører ny profilbeklædning til alle
assistenter og vinduespudsere. Beklædningen består af sorte 
arbejdsbukser med logo på højre ben, og en grøn overdel med
logo på bryst og ryg. Overdelen kan være t-shirt, polo shirt, 
arbejdsjakke, termovest mv. 

Den 14. marts 2010 var alle medarbej-
dere og deres familier inviteret i Parken
til Anders Andersens Rengørings årlige
"Store Kampdag", som bl.a. bød på 
Superliga-braget mellem FC København
og Brøndby. Før kampen var der to 
timers festlig optakt med fri bar med
sandwiches, ristede pølser, sodavand,
øl, vand og kaffe - og lodtrækning om
flotte sportspræmier. FCKs mascot,
løven Leo, kom på besøg, og det gjorde
to autografskrivende FCK spillere også.

Store Kampdag for alle 
medarbejdere og deres familier

Vores nye abejdsbeklædning
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Luftfoto af GEA

Niros domicil i

Søborg

Spraytørringsdyse

Verdensmester i 
pulver-teknologi

P R Æ S E N T A T I O N  A F  E N  K U N D E :  G E A  N I R O  A / S  

Anders Andersens Rengøring har i
mere end 40 år poleret vinduer

hos virksomheden GEA Niro
Gruppen i Gladsaxe. Ved
samarbejdets start i 1970

hed virksomheden Niro
Atomizer, hvilket blev ændret til Niro A/S i 1993, da
virksomheden blev købt og integreret i den store tyske
teknologikoncern GEA Group. I 2008 fik samtlige virk-
somheder i koncernen sat bogstaverne GEA foran eget
navn – og derfor er Gladsaxe virksomhedens navn i dag
GEA Niro Gruppen og er internationalt kendt under
navnet GEA Process Engineering. 

Pulverisering ”i atomer”
Niro Atomizer blev grundlagt tilbage i 1933 af danske-
ren Johan Ernst Nyrop. ”Niro” henviste til hans efter-
navn, og ”Atomizer” til virksomhedens ekspertise i at
tørre og pulverisere flydende og faste stoffer – fx mælk
til mælkepulver.

GEA Niro Gruppen er bl.a. førende leverandør i verden
af proces- og tørringsteknologi til produktion af pulver,
granulater og pulverkugler, og er markedsledende med
denne teknologi i fødevare- og mejeribranchen samt i
medicinalbranchen og den kemiske industri. 

Selv om GEA Niro Gruppen i dag har aktiviteter i mere
end 50 lande verden over, ligger det globale hovedkon-
tor fortsat i Gladsaxe, hvor virksomheden dagligt
beskæftiger mere end 500 medarbejdere. Koncernen

GEA Group har fem globale divisioner, og GEA Niro
Gruppen indgår som et forretningssegment i GEA
Group.

Spray- og frysetørring i fødevareproduktion 
GEA Niros Gruppens nok mest udbredte teknologier ses
inden for spraytørring og frysetørring, der indgår i
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fremstillingen af en lang række produkter,
som vi alle støder på i hverdagen. På mejeriom-
rådet er det fx pulver til babymad, flødepulver, valle-
pulver og ostepulver – her er det spray-tørring, der
anvendes. I den øvrige fødevareindustri anvendes både
spray- og frysetørring – og her gælder det bl.a. frem-
stilling af smagsstoffer, urter, krydderier, stivelse og
ikke mindst instant coffee, hvor GEA Niro Gruppens 
frysetørringsteknologi har en global førerposition.

I den kemiske branche anvendes GEA Niro Gruppens
spraytørring til så forskellige typer af opgaver som fx
agrokemi, tilsætningsstoffer, vandrensning og kontrol
af luftforurening. I medicinalindustrien anvendes pul-
verteknologien bl.a. til medicinske kapsler, partikler til
inhalatorer og pulver til presning af tabletter.

Innovation og miljørigtige teknologier
I industrielle produktioner giver GEA Niro Gruppens tek-
nologier mulighed for at forbedre eksisterende produk-
tionsprocesser, så de fx bliver hurtigere, billigere, sikre-
re og mere miljørigtige. Kunderne får rådgivning og løs-
ninger baseret på mere end 77 års erfaring inden for
industriel tørring. GEA Niro Gruppen har designet og
globalt opført langt over 10.000 installationer, der
omfatter alt fra enkeltstående teknologiintensive
installationer til store komplette produktionsenheder. 

Innovation er et nøgleord hos GEA Niro Gruppen.
Konstant udvikles og raffineres teknologier for at beva-
re førerpositionen, og især er der kommet større og
større fokus på udvikling af grønne teknologier. GEA
Niro Gruppen har rundt om i verden 75 testinstalla -
tioner, og i Gladsaxe i to testcentre, hvor man stiller
sin erfaring, ekspertise og teknologi til rådighed for
udviklere og producenter i fødevare- og medicinalbran-
chen, der regnes for at være blandt fremtidens store
vækstområder. 

Kaffe er mere end bare kaffe
I Danmark holder de fleste kaffedrikkere sig til frisk-
brygget kaffe, men mange andre steder i verden fore-
trækker man instant coffee – fx i Australien, England
og Østeuropa.

Men selv inden for instant coffee er der fra land til
land store forskelle på kaffedrikkernes præferencer, når
det handler om aroma, konsistens, udseende osv. For
bedst muligt at kunne opfylde de enkelte landes speci-
fikke kaffeønsker, er GEA Niro Gruppen altid i gang med
at udvikle og tilpasse sin teknologi. 

Vidste du, at 20 % af
verdens årlige kaffehøst
anvendes til instant
coffee, og at dette sva-
rer til ét tusinde milli-
arder kopper kaffe?

I Anders Andersens
Rengøring er vi meget
stolte af, at vi den 19.
marts i år kunne fejre 40
års samarbejdsjubilæum
med GEA Niro Gruppen.
Præcis på denne dato i
1970 startede vi med at
tage os af vinduespolerin-
gen hos GEA Niro Gruppen,
og det har vi nu gjort i 40
år, uden pause. Vi vil gøre
alt for at fejre flere jubilæ-
er i dette samarbejde.

GEA Niro spraytør-

ringsanlæg på

mejeri



Glasklare fordele med gennemtænkt vinduespolering
Den bedste og mest økonomiske løsning til vinduespole-
ring er den, der er planlagt ordentligt fra start - med
korrekt opmåling og en velkoordineret rækkefølge. Vores
dygtige og erfarne inspektører kan arrangere en vindues-
poleringsopgave, så den ofte er væsentligt mere attraktiv
og rentabel for kunderne end ved en standard-planlæg-
ning.

Især når opgaven kræver lift eller andet teknisk udstyr,
kan god planlægning sikre ekstraordinære effektivitets-
gevinster – og dermed bedre økonomi i opgaven.

Spar penge - udnyt liften til andre opgaver
”Mange kunder kan spare penge og høste andre fordele
ved at udnytte vores lift til andre opgaver på bygnin-
gen”, fortæller driftschef Knud Andersen. ”Det er helt
oplagt at gøre brug af liften, når vi alligevel har liften i
gang i forbindelse med vinduespoleringen – fx til tjek og
rens af tagrender og nedløbsrør, fjernelse af fugleredder
og fugleekskrementer samt sprøjtning for edderkoppe-
spind og insekter på facader.

En del af vores kunder udnytter allerede denne mulighed,
men mange flere kunne have både praktiske og økonomi-
ske fordele af at få klaret flere liftkrævende opgaver på
én gang. Derved spares både startgebyr, ekstra frem-og-
tilbage transport og en ekstra opstilling, hvilket kan
være store beløb i forhold til den enkelte lille opgave. 
Ved at udnytte den lift som allerede er på stedet til
andre opgaver, skal der kun betales for den ekstra tid,
der medgår til at klare disse opgaver”, bemærker Knud
Andersen.

Lej en lift til en god pris
Hvis det ikke er muligt at få klaret flere lift-opgaver sam-
tidigt, og der på et andet tidspunkt bliver brug for en
lift – ja, så kan vi også hjælpe med dette. Skal du bruge
en lift, kan du leje den hos os.

Anders Andersens Rengøring er Danmarks største leveran-
dør af vinduespolering, og har derfor også rengørings-
branchens største liftprogram. De mange lifte udlejes til
meget attraktive priser for at være ”på  arbejde” så
meget som muligt. 

Se vores liftbrochure med liftoversigt og vejledende leje-
priser – gå ind på www.aaren.dk under ”Serviceløsninger”. 

RING til os på 43 99 99 99 – eller send en e-mail til 
liftleje@aaren.dk, og få et godt råd og et godt tilbud på
leje af lift.

Rene og støvfrie vinduer 
Det var en lang vinter, der skulle vaskes af vinduerne, da
foråret endelig fik lov at bryde igennem. Nu nærmer vi os
så forhåbentlig en lang og varm sommer, hvor vi virkelig
kan nyde solen og få opsamlet masser af D-vitaminer.
Skulle vinduerne hen over sommeren trænge til en ekstra
omgang afstøvning og polering, er vi klar til at rykke ud.
Ring blot.

Glasklare fordele med 
gennemtænkt vinduespolering

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

Flagskibet - 

53 meter liften - 

på opgave ved 

Pricewaterhouse-

Coopers’ flotte

domicil på Strand-

vejen i Hellerup.

Fyldte tagrender,

sprøjtning for 

edderkopper og

grimme facader er

eksempler på lift-

opgaver, der pas-

sende kan løses i

forbindelse med

vinduespoleringen. 
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Materielansvarlig

Peter Helkan viser

her liftfolderen

med de mange

lifte, der kan lejes

til attraktive pri-

ser. 



Den kolde og snetunge isvinter vi har haft i år, tømte
på et tidspunkt alle lagre af vej- og tøsalt, og pludse-
lig blev salt en meget eftertragtet vare. Man begyndte
næsten at omtale det hvide krystalpulver, som var det
et eksotisk vidundermiddel, der skulle skaffes hjem
med specialtransport fra Spanien og fjerntliggende
saltørkener.

Saltlagrene blev dog rimelig hurtigt fyldt op igen. Men
ja, der blev virkelig brugt meget salt i vinter. Og sal-
tet har været hård ved mange ting og materialer –
skotøj, cykler og biler. Men også trapper, opgange og
indgangspartier slides ekstra meget af salt, som sam-
men med sne og sjap transporteres med sko og støvler
ind i opgangene.

Derfor har vi vinteren igennem gjort en ekstra indsats
i de tusinder af opgange, vi har passet med bl.a. trap-
pevask. Nu, hvor sommeren står for døren, ønsker de
fleste ejendomme at give deres opgange en tiltrængt
hovedrengøring, hvor det dybere liggende snavs
vaskes væk. 

En hovedrengøring giver holdbarhed
Det er både trin, paneler, vægge, lofte og gelændre,
der trænger til en ekstra grundig omgang oven på den
lange vinter. Ud over at det ser pænt ud og føles rart
for brugerne, når en opgang har fået en hovedrengø-
ring, så er det også med til at bevare materialernes
holdbarhed og visuelle renhed i længere tid fremover.

Trappetrin får en iblødsætning og en grundig dybde-
rengøring med det middel, der passer bedst til belæg-
ningen. Når trappetrinene er så rene, som de kan
blive, udlægges et nyt lag sæbevoks til at sikre en

pæn og holdbar overflade. Fra forår til sommer giver
vi ca. 2000 opgange en omgang hovedrengøring - til
stor glæde for både beboere og administratorer. 

Test af nye metoder 
Vi et pt. i gang med at teste nye trappevask-metoder
for at forbedre ejendomsassistenternes ergonomi, og
samtidig sikre samme flotte rengøringsresultat som ved
traditionelle trappevask. Det handler om for-fugtede
klude, der ikke kræver spande med vand. 
Der bruges til gengæld en helt ny og ren klud for hver
eneste etage. Derved undgås tunge løft af spande 
med vand, ligesom de mange håndudførte vrid af 
gulvkluden også undgås. Foreløbige tests ser meget
positive ud. 

Få et skimmelsvamp-tjek
Flere og flere kunder gør brug af vores ekspertise
inden for bekæmpelse af skimmelsvamp og fjernelse af
fugt – og vi tror, at strømmen af denne slags opgaver
vil vokse markant de kommende år. 

Skulle du have brug for råd og vejledning, eller er 
du i tvivl om, hvorvidt jeres ejendom er ramt af 
skimmelsvamp, så tag endelig kontakt til os og få et
tjek – RING på 43 99 99 99. 
Jo før, en skimmelsvamp opdages og 
fjernes, jo bedre og billigere. 

Download også vores skimmelsvamp-folder 
på www.aaren.dk under "Serviceløsninger"

Anders Andersens

Rengøring udfører

hovedrengøring i

ca. 2000 trappe-

opgange i forår- og

sommerperioden. 

Inspektør Jesper

Petersen instruerer

to medarbejdere i

korrekt grundren-

gøring og opsku-

ring af gulv og

trappetrin

Inspektør 

Michael Riis, til

venstre, modtager

informationer om

ny kunde fra 

salgskonsulent 

Carsten Lykke. 

En opskuring har

stor og flot effekt

på gulv og trappe-

trin til glæde for

opgangens be-

boere. 

Sommerklare trapper og opgange
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Effektiv kundeservice 
fra nyt domicil

Anders Andersens
Rengørings nye Jyllands-
domicil i Vejle blev i april
måned indviet efter alle
kunstens regler. Hele ledel-
sen og alle funktionærer
blev med busser transporte-
ret fra Storkøbenhavn og
Sjælland til Ladegårdsvej 18

i Vejle. Her ventede en ceremoniel modtagelse med rød
løber, snor, saks og champagne – og en dejlig buffet.
Straks efter spisningen blev det nye domicil taget
arbejdsmæssigt i brug, da der blev afholdt kvartalsmø-
de for alle ledere og funktionærer. 

Et hus med kvalitet 
”Vi har fået et dejligt hus,
der signalerer den kvalitet,
vi står for”, siger afdelings-
leder i Vejle, Palle Brosbøl
Hansen. ”Vi har allerede
haft mange gæster og af-
holdt flere møder og arran-
gementer i huset, og det er
hver gang en fornøjelse at

vise vores nye hjemmebanefaciliteter frem. 

Apropos hjemmebane, så havde vi åbent hus for kunder
og samarbejdspartnere samme dag som Vejle Boldklub
skulle spille pokalsemifinale mod FC Nordsjælland på
Vejle Stadion. Som sponsor for Vejle Boldklub fik vi

kædet de to begivenheder
sammen på en rigtig festlig
måde. Alle der kom til
Åbent Hus om dagen, fik
tilbudt fribilletter til pokal-
semifinalen – og det var der
mange der benyttede sig af.
På tilskuerpladserne var
stemningen i top og håbet
stort, men desværre rakte

det ikke. FC Nordsjælland vandt og kom i finalen mod
FC Midtjylland”, erkender Palle B. Hansen.

Stærke kunderelationer
”Her i Jylland og på Fyn, bliver Anders Andersens
Rengøring i stigende grad kendt som et kvalitetsmærke
inden for Daglig rengøring, vinduespolering og
Ejendomsservice. Det er tydeligt, at nye kunder vælger
os fordi de ønsker en god og stabil kvalitetsrengøring,
men også lægger vægt på, at der er en god og tæt

kundekontakt. Vi gør da også
alt for at sikre et tillidsfuldt
og konstruktivt samarbejde
med vores kunder, og – frem
for alt – tager vi action med
det samme, når en kunde
ønsker dialog omkring fx til-
pasninger, ekstraopgaver og
udbedringer”.

Energi og kapacitet til vækst
”Vi er på alle måder klar til at give både nuværende og
nye kunder effektiv rengøring og service. Vi har suve-
rænt gode folk, og plads til endnu flere. Husets fysiske
rammer fås ikke bedre, især er det blevet rigtig godt
med det nye lager, der har en central funktion i hver-
dagen med hensyn til bestilling, indkøb og effektiv
logistik. 

Vi kommer gerne med inspiration og nye ideer til,
hvordan en konkret rengøringsopgave kan løses på en
kvalitetsmæssig og økonomisk optimal måde. Ring til
os på 43 99 99 99, og lad os tage et seriøst og ufor-
pligtende møde”, opfordrer afdelingschef Palle Brosbøl
Hansen.

Et af de fem runde

tårne, der udgør ejerbo-

ligerne ”Fem søstre” i

Vejle Ådal.

VUC i Vejle

På åbningsdagen

klippede Anders

Andersen snoren

til det nye Vejle

domicil.

Afdelingsleder

Palle Brosbøl Han-

sen, til venstre,

med sit Vejle team

foran det nye hus.

Et nyt hus med

nye møbler og nyt

interiør

Det nye multifunk-

tionelle lager er

opbygget til at yde

optimal service. 
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FCK Håndbold takker af

Både på dame- og herresiden takkede FCK Håndbold af med manér,
da det blev til to fjerdepladser. I løbet af sæsonen har holdene
været blandt de mest markante og dominerende, og har dermed fået
sat et flot punktum for FCK Håndbold æraen, som slutter den 1.
juli, hvor klublicensen går tilbage til traditionsrige FIF
(Frederiksberg Idrætsforening).

Storsponsor for FIF
Anders Andersens Rengøring er storsponsor for både FIFs damer og
herrer, når klubben overtager licensen fra FCK Håndbold.
Landsholdskeeper Karin Mortensen er blandt de foreløbige profiler.
Vi glæder os til at følge og støtte de to genfødte ligahold i dansk
håndbold. 

TILLYKKE TIL F.C. København 
Danmarksmester 2010

Flot, flot, flot – Danmarksmester for andet år i træk. FC
København er på alle måder værdig til at bære denne
titel igen. Ikke alene har holdet spillet sig til flest points
– det har også den suverænt bedste målforskel, er SAS
Ligaens topscorerhold og er det hold, der har ladet fær-
rest mål score imod sig. Endelig er FCK vinder af DBUs
fair play konkurrence. Meget bedre kan det vist ikke blive.
FCK har haft en stabilitet, som sjældent er set mage i
dansk fodbold. De få resultatmæssige kiks har oftest
været enlige svaler. Kampen efter, eller kampen efter
igen, har holdet været tilbage på vinderkurs. Man ser
mange gange, at et tophold kommer ind i en længere
scorings- og pointskrise, men ikke FC København i den
netop afsluttede sæson. 

Med Danmark til VM
Nu venter der nogle af mesterspillerne fra Løve-holdet en
fantastisk landsholdsoplevelse ved VM i Sydafrika. Som
det ser ud i skrivende stund er følgende FCK spillere udta-
get til bruttotruppen; målmand Jesper Christiansen, for-
svarsspiller Willliam Kvist og midtbanespiller Jesper
Grønkjær. VM fløjtes i gang den 11. juni, hvor værtsna-
tionen Sydafrika møder Mexico. 
Danmarks første kamp ved VM bliver et brag af en kamp,
da vi her skal møde fodboldstormagten Holland … som vi
jo slog i semifinalen ved EM i 1992. 
Anders Andersens Rengørings ønsker det danske landshold
held og lykke. Vi er glade for at støtte dansk fodbold
gennem vores to store fodboldsponsorater, henholdsvis
hos FC København og Vejle Boldklub.

Champions League – den tid, den glæde
Nu skal vi nyde mesterskabet og en masse dejlig fodbold
under VM. Og bagefter er der endnu mere at glæde sig til,
for lidt hen på sommeren begynder FCKs kvalifikations-
kampe til Champions League. Det bliver spændende, og
det gør næste sæson også. Bliver det mon hattrick –
tredje DM i træk?

Vejle Boldklub
Vejle Boldklub må desværre opholde sig endnu en sæson i
1. division. Vi håber, at holdet i sæsonen 2010-11 for
alvor kan være med i kampen om oprykning til
Superligaen. I dette års pokalturnering var det lige ved
og næsten. I den første semifinalekamp spillede Vejle lige
op med FC Nordsjælland langt hen i kampen, og VB fans
øjnene chancen for et overraskende uafgjort resultat, så
returkampen på Vejle Stadion kunne være fuldstændig
åben. Sådan gik det desværre ikke. FC Nordsjælland vandt
begge semifinalekampe 2-0, og samlet 4-0. Held og lykke
til Vejle Boldklub i den kommende sæson. 

I sportens 
verden



Øst: Rugvænget 40 · 2630 Taastrup · Tlf 43 99 99 99 · Fax 43 99 53 99
Vest: Ladegårdsvej 18 · 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:

Vigerslevhus, Cobis A/S • Rønne & Lundgren I/S • E/F Søterrasserne • Danisco A/S • Fænøsundpark Middelfart

Vaseparken • Fem søstre, Vejle • Haahr Benzin A/S • Holst Advokaterne • Vestas Wind System A/S • SEB

Schultz Information • Boligkontoret Århus • Boligkontoret Fredericia • Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Vesterbo Århus • Boligselskabet Holstebro • Tæppeland • VIA Erhvervsuddannelse • Det Fleksible Hus

Silkeborg Boligselskab • D.A.B. • Devoteam Consulting   

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

25. august ..........DR

1. september ......ES

28. september....DR

29. september....DR

4. oktober ...........ES

27. oktober ........DR

3. november .......ES 

24. november.....DR

15. december .....DR  

Specialkurser

Gulvvaskemaskine uge: 23 34 40 48

Polishkursus uge: 24 38 45

Oliering uge: 38 49

Tæpperens uge: 36 46

Renrum uge: 37 46

De interne kurser hos Anders Andersens 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  december 2010

"Vi flyttede ind her i Allers nye domicil den 10.
august 2009. Det havde jo inden da været en
kæmpe byggeplads, men Anders Andersens
Rengøring sørgede for, at det hele så perfekt og
"shiny" ud, da alle medarbejderne tog huset i brug. 

Rengøringen betyder alt et sted som dette, og vi har
fået en rigtig god ordning med Anders Andersens
Rengøring. Ud over den almindelige rengøring har vi
hver dag fra kl. 8 til 13 en Anders Andersen service-
medarbejder gående. Og det kører bare perfekt. 

Vi er rigtig godt tilfredse med samarbejdet, og jeg
har et fortrinligt samarbejde med inspektør Jannie
Eriksen.  Det er meget sjældent at noget halter - og
skulle det alligevel ske, så tager Jannie straks hånd
om det".

Servicechef i Aller Huset, Jeanne Therkelsen


