
Efterår 2010

Anders Andersens Rengøring og SEB - et rent samarbejde

Rent ud sagtRent ud sagt



Rengøring skal først og fremmest sikre en virksomheds
medarbejdere et godt arbejdsmiljø med ordentlig hygi-
ejne og et behageligt og sundt indeklima.
Rengøringens kvalitet har dog også indflydelse på,
hvordan kunder, gæster og egne oplever virksomhe-
den. Mangelfuld eller dårligt udført rengøring kan
sende signaler, der modarbejder virksomhedens image
og værdier.

I lyset af rengøringens store betydning er det vigtigt for kunderne at have en
leverandør, der er stabil og har godt styr på kvaliteten. I Anders Andersens
Rengøring oplever vi samtidig, at kunderne har stor glæde af vores forskellige
specialistkompetencer, fx korrekt behandling af flotte gulvarealer i træ, mar-
mor, fliser eller andre naturmaterialer.

Kvalitet kræver vilje
Der er for tiden stor forskel på den rengøringskvalitet og service, som danske
rengøringsselskaber er i stand til at levere. Flere selskaber har mere fokus på
at lokke nye kunder ind i folden, end på at levere ordentlig kvalitet til deres
kunder. Det kræver imidlertid en helt anden indstilling og vilje at levere kvali-
tetsrengøring dag efter dag til sine kunder. 

I relation til dette glæder
jeg mig over de mange
kvalitetskrævende virk-
somheder, der vælger at
samarbejde med os, og
fortsætter med at gøre
det. Således var det en
stor glæde, da A.P. Møller-
Mærsk A/S før sommerfe-
rien valgte at videreføre
samarbejdet med Anders
Andersens Rengøring.
Samarbejdet startede i
2005, og jeg er stolt over
medarbejdernes evne til
at holde fast i den gode
kvalitet.

Direkte rengøring 
Jeg hører ofte negative udtalelser fra virksomheder, der har prøvet en facility
management løsning. Nogle siger lige ud, at de ”ikke ønsker at være sovset ind
i en uoverskuelig pakkeløsning”. De vil have rengøring i et direkte samarbejde
med et rengøringsselskab, der har rengøring som spidskompetence.

Det kræver en virkelig dedikeret driftsorganisation at levere stabil kvalitets-
rengøring, der er afstemt til den enkelte kundes behov. I Anders Andersens
Rengøring har vi udviklet konceptet De 4 årstider, der yderligere sikrer, at ren-
gøringen løbende tilpasses ændringer i kundens behov hen over året. En vig-
tig brik i konceptet er en 4-trins kvalitetsskala med et indbygget farvesystem,
hvor farverne grøn og lys grøn angiver de to bedste kvalitetsniveauer. Farverne
gør kvalitetsstyringen meget overskuelig og effektiv, for vi ønsker kun at leve-
re grøn kvalitet. Når vi søger nye kunder, er det ligeledes blandt virksomheder,
der ønsker kvalitet på grønt niveau.

Efter en regnvåd sensommer - der gav stor travlhed hos vores specialister i
bekæmpelse af fugt og skimmelsvamp - vil jeg ønske alle et rigtig godt efterår.

Anders Andersen
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Rengøringen optimeres til årstiderne

Driftslederne har
med udgangs-
punkt i ”De 4
årstider” afholdt
mange rigtigt
gode og kon-
struktive møder
med kunderne. 

A. Der er for hver årstid en folder med særlig inspiration.
B. Vivaldi har komponeret den smukke klassiske musik ”De fire 

årstider”, som også har en lille plads i dialogmøderne.
C. Vores nye og ekstra skrappe skala til kvalitetsvurdering.

”De 4 årstider” er navnet på et nyt kvalitetskoncept,
der året rundt vil sikre kunderne den mest fordelagti-
ge rengøring. Konceptet kan forbedre både kvalitet,
økonomi og serviceoplevelse.

Konceptet De 4 årstider er uden tvivl noget af det mest
nyskabende, der er set i rengøringsbranchen i årevis. I
korthed går konceptet ud på, at rengøringsindsatsen
løbende tilpasses ændringer i det faktiske rengøringsbe-
hov, så ressourcerne hele tiden anvendes dér, hvor de gør
mest gavn. 

Proaktiv tilpasning  
Traditionelt følger rengøringen en fast køreplan, der ikke
tager højde for årstiderne eller andre udsving i rengø-
ringsbehov. Dét er der imidlertid gjort op med i Anders
Andersens Rengørings nye årstidskoncept. Som en fast
procedure i dette koncept vil vores driftsledere tage pro-
aktive møder med relevante personer hos kunden for at
komme behovsændringer og andre udfordringer i forkøbet.
Man kan sige, at De 4 årstider er proaktivitet sat i system. 

Årstiderne kræver forskellig rengøring
Årstiderne stiller forskellige krav til den daglige rengøring,
fx giver vinterens sne, sjap og salt én type udfordring,
mens sommerens udtørrende sol og høje støvmængder
giver andre udfordringer. Dertil kommer, at der hen over
året er forskellige periodiske opgaver, der er vigtige at få
taget hånd om, fx grundrens og oliering af trægulve, tæp-

perens, gardinvask mv.  Alt dette er der fokus på i det nye
koncept, hvilket er med til at bevare værdierne i inventar,
gulve mv. 

Sæson-optimering
Rutinerne i De 4 årstider garanterer, at rengøringen også
tilpasses eventuelle justeringer, der  foretages i kundens
virksomhed, fx stigning/fald i antal medarbejdere, i mø-
deaktiviteter, i kundeaktiviteter mv. 
I ferieperioder vil der ofte være fordele ved at foretage
omrokeringer. For eksempel ved at flytte rengøringstimer
fra ferietomme kontorer til fx hovedrengøring eller andre
vigtige ekstraopgaver. 

En ekstra kvalitetsvurdering
Indbygget i De 4 årstider er et stående tilbud til kunder-
ne om at få en ekstra kvalitetsvurdering. Den kan omfat-
te både en grundig ekstra kontrol af den udførte rengø-
ring og den kan være en vurdering af, om der er periodi-
ske rengøringsopgaver, der bør klares. 
Selve kvalitetskontrollen udføres i henhold til en ny 4-
trins kvalitetsskala, hvor kun de to bedste niveauer - de
grønne - godtages. Branchen er præget af dårlig eller
halvdårlig rengøring med ”nogenlunde” kvalitet, svarende
til niveau 3 med den gule farve. Dét er langt fra godt nok
for Anders Andersens Rengøring. Vores standard er grøn.  

Ring 43 99 99 99, og hør mere om fordelene i De 4 års-
tider, og få evt. en uforpligtende kvalitetsvurdering. 
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Konsulent og
planlægger på
ekstra kvalitets-
vurdering hos 
en kunde.
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Teknik afdelingen hos Anders Andersens Rengøring bi-
står driftsafdelingerne med viden og teknisk support
på mange forskellige områder, bl.a. i behandling af
gulve af træ, marmor, fliser mv. 

Bevar trægulvets smukke overflade
Det kræver erfaring og viden om midler og teknik at be-
handle trægulve korrekt. Det er der brug for i de mange
virksomheder, der har flotte og dyrebare trægulve over
store arealer. Det er vigtigt, at nylagte trægulve med
jævne mellemrum får en plejeoliering eller anden be-
handling, så de bevarer den flotte glød og stærke over-
flade. Behovet er typisk størst efter vinterperiodens sne,
sjap og salt, og efter den solrige og udtørrende sommer.

”New look” til triste trægulve
Ofte går der lidt for lang tid mellem de forebyggende gulv-
behandlinger, og så begynder selv de flotteste trægulve
at se tørre og triste ud. ”Det er altid en stor fornøjelse at
give et tørt og forpint trægulv en omgang oliering. Gul-
vet bliver simpelthen så flot at se på, og kunderne er altid
meget begejstrede, og føler nærmest de igen har fået et
nyt gulv”, fortæller leder af teknikafdelingen Lars Rubæk
Kiil. 

Et olieret trægulvs holdbarhed og ”skønhed” er meget af-
hængig af, at det med jævne mellemrum får en omgang
plejeoliering. Det er også vigtigt i forhold til at kunne
holde det pænt og fri for snavs i dagligdagen. Et tørt og
mat trægulv holder snavset fast, mens et oliemættet gulv
skyr snavset.

Optimal dosering og polering
Jo mere oliemættet gulvet er, jo bedre holder det – og jo
pænere er det. Det betyder dog ikke, at man bare kan pøse
olie på, når det behandles. Tværtimod skal doseringen af-
passes til overfladens slidtage og tørhed – nogle steder
skal der mere på, andre steder mindre. Faktisk hældes 

olien slet ikke ud på gulvet, men fordeles nænsomt ved
hjælp af olierede mopper og klude. Når træet så har op-
taget den mængde olie, det kan, skal overskydende olie
opsuges. Herefter poleres trægulvet til det har en flot
”new look” glød med en halvblank og ensartet overflade. 

Gulvet klares i weekenden
Inden det nyolierede trægulv kan tages i brug igen, skal
olien have lov at hærde. Typisk foretages oliebehandlingen
derfor hen over en weekend. Fredag afryddes trægulvet for
inventar, hvorefter det rengøres og grundrenses. Gulvet
står så til tørring til om lørdagen, hvor hele oliebehand-
lingen foretages. Efter endt polering skal olien have lov
at hærde et døgns tid. Lokaler med nyolierede gulve kan
derfor typisk møbleres igen søndag eftermiddag. 

Trænger jeres gulv til en kærlig behandling?
Hvis ja, så ring 43 99 99 99 og hør, hvordan vi kan
hjælpe. Vi kommer gerne og laver en uforpligtende test på
et mindre område af gulvet. 

Korrekt pleje af dyrebare trægulve

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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Her ses den markante 
forskel på et tørt, 
forpint og sårbart gulv, 
og et ny-olieret gulv. 

Træets glød kommer 
frem igen, og gulvet 
bliver smudsafvisende 
og nemt at holde rent 
og pænt.

Lars Rubæk Kiil,
leder af Teknik 
afdelingen, og 
kursusansvarlig 
Morten Peytz, 
viser her olie og 
maskine til korrekt
gulvpleje.

Det ses tydeligt
på genskinnet fra
vindueslyset,
hvortil den
beskyttende 
oliering er nået. 

Det er vigtigt at
komme helt ind i
kanterne, hvilket
er håndarbejde.
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Det multifunktionelle lager hos Anders Andersens 
Rengøring har specialiseret sig i at levere hygiejne- og
rengøringsartikler samt særlige serviceydelser til kun-
derne.
Flere og flere kunder benytter sig af de både praktiske og
prismæssige fordele, som lageret hos Anders Andersens
Rengøring tilbyder inden for levering af papirvarer, sæber
og dispensere til køkken- og toiletmiljøer. 
Anders Andersens Rengøring har ekstraordinært gode pris-
aftaler med markedets førende producenter og leveran -
dører, og vi kan derfor tilbyde vores kunder særdeles
attraktive priser på en lang række artikler og særlige ser-
viceydelser. Samtidig garanterer vi for en stabil og vel-
fungerende leveringsservice. 

Papirvarer og flotte dispensere til særpriser
Vi tilbyder særpriser på designstærke dispensere i forbin-
delse med aftaler om levering af papirvarer og sæber til 
ligeledes favorable priser. Prisfordelene stiger naturligvis
med ordrestørrelsen. 
Se de mange muligheder på www.aaren.dk/levering

Alt i køkken- og toiletartikler 
Man kan som virksomhedskunde i princippet få leveret alt,
hvad der måtte være brug for af daglige forbrugsvarer og
artikler inden for rengøring, renholdelse og hygiejne – og
i de mængder der er brug for. 

Vaskeriservice med nyindkøbte vaskemaskiner
Vi tager os af flere og flere vaskeriopgaver for vores kun-
der. Det drejer sig blandt andet om vask af gardiner, 
duge, håndklæder, viskestykker mv. – og vi har netop ind-
købt nye professionelle industrivaskemaskiner.

Fang snavset med en måtte 
Snavsmåtter og sugende måtter placeret ved indgange og
andre trafikerede steder i bygningen kan være en rigtig
god idé.  Vi sikrer vores kunder en effektiv måtteordning. 

Hør, hvordan du får en attraktiv aftale på levering af 
papirvarer, midler, måtter, vaskeri osv.
Ring 43 99 99 99, og spørg efter lager og logistik.

Suveræne leveringsaftaler til 
kunderne på papirvarer, midler og 

vaskeri- og måtteservice
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Her ses fire af de
ca. 30 forskellige
dispenserdesign,
der kan vælges.

De attraktive kundeaftaler

håndteres af lager- og logistik-

afdelingen ved Vibeke Keller og

lagerchef Thomas Olsen.



SEB
- et finanshus 
med fokus på 

innovation 
og pension

P R Æ S E N T A T I O N  A F  E N  K U N D E :  S E B  D A N M A R K  

Hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge er en
af de mest fremtrædende adresser i København - og
lige hér tårner sig nu en flot bølgende og kobberbe-
klædt bygning op i ni etagers højde. Det er den nord -
europæiske finanskoncern SEBs nye hovedsæde i
Danmark.

SEB Danmark flyttede ind i det
nyopførte domicil, SEB-huset, i be-
gyndelsen af 2010, og fik derved
samlet størstedelen af sine danske
aktiviteter, der tidligere var place-
ret på flere forskellige lokationer i
København og omegn.

Bliver stadig stærkere i Danmark
Bogstaverne SEB er en forkortelse for Skandinaviska En-
skilda Banken, der er af svensk oprindelse og grundlagt i
Stockholm helt tilbage i 1856 af den berømte svenske Wal-
lenberg familie. SEB er en bank- og pensionskoncern med
Norden og Nordeuropa som sit primære geografiske forret-
ningsområde, og har her et netværk med mere end 600 fi-
lialer, fem millioner kunder og 20.500 medarbejdere, heraf
800 i Danmark.

Siden etableringen i Danmark i 1999, har SEB gradvist styr-
ket sin position på det danske finansielle marked. Med sit
nye markante domicil sætter koncernen en tyk streg under,
at den agter at fortsætte denne udvikling og blive en
endnu mere betydende spiller i Danmark. 

Fokus på erhverv, pension og private formuer
Det er særligt erhvervsbankvirksomhed, pension, børshan-
del, kapitalforvaltning og kreditkort, SEB har fokus på i
Danmark – og kunderne er derfor primært større erhvervs-
virksomheder, finansielle institutioner, pensionskunder
samt privatpersoner med formue. 

På bankområdet tilbyder SEB komplette erhvervsbankløs-
ninger til større virksomheder samt kapital- og formuefor-
valtning til professionelle investorer og private personer
med minimum 25 mio. kroner i formue. I Danmark har SEB
ca. 200 milliarder kroner i kapitalforvaltning. 

SEB Kort er en særlig del af virksomheden, hvor der mar-
kedsføres og sælges kreditkort, bl.a. Eurocard, Diners Club,
MasterCard og Magasinkort. SEB Kort er Danmarks førende
kreditkort udsteder.

Blandt de største og bedste på pension
I 2004 overtog SEB pensionsdelen i Codan, og i dag er SEB
Pension Danmarks fjerdestørste private pensionsselskab
med over 300.000 pensionskunder, hvoraf ca. 2/3 er pri-
vatkunder og resten er kunder gennem firmapensionsord-
ninger. 

Tal fra 2008 og 2009 viser, at SEB Pension lever op til sin
egen målsætning om at være blandt de tre bedste pen-
sionsselskaber, når det handler om dels at sikre kunderne
det højeste afkast på deres pensionsindskud og dels at ad-
ministrere pensionsordningen til den laveste omkostning. 

Vandt innovationspris i 2009
For at bane vej for fortsat vækst og styrke markeds-
positionen yderligere, har SEB Pension særlig fokus på kun-
derådgivning, kundetilfredshed og udvikling af nye pen-
sionsprodukter, der tilgodeser kundernes behov og ønsker
endnu bedre. Dette blev understreget, da SEB Pensions se-
neste skud på produktstammen ”Tidspension” i oktober
2009 blev kåret til årets nyskabelse af det internationale
pensionstidsskrift ”Life & Pension”.

Kort fortalt handler ”Tidspension” om at sikre kunderne en
mere behovstilpasset pensionsudbetaling, blandt andet ved
at planlægge, at de største pensionsudbetalinger sker i den
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Vores inspektør Helle Rudgaard sammen med Henrik Hansen, der er chef for 
SEB Facility Management Denmark. 



tidligere del af pensionsalderen, hvor pengebehovet typisk
er større end i den sene pensionsalder. 

SEBs Pensionstjek og Behovsguide
SEB Pension har på nettet oprettet et pensionstjek-modul,
så kunderne altid kan tjekke om deres pension er sammen-
sat optimalt. Ved væsentlige forandringer i livet, fx ægte-
skab, skilsmisse og karriereskift, er det vigtigt at tjekke om
der bør ske opdatering af pensionen. På nettet har SEB
også en behovsguide, som giver en virksomheds medarbej-
dere konkrete pensionsanbefalinger baseret på den enkelte
persons fremtidsønsker og økonomiske forhold, herunder
alder, formue, gæld, friværdi, offentlige ydelser mv. 

Det unikke SEB-Huset
Fra inderst til yderst er det flotte SEB-Huset opført og ind-
rettet i gennemført kvalitet. Stilen er naturtro, og mate-
rialerne rå og rustikke – fx stavgulv i kernetræ, betonsøjler,
læderbetrukne gelændere. Huset er opført omkring ni be-
tonsøjler, der er tænkt som høje træer, hvorpå etagerne
hænger som grene. Bygningens buede forløb giver 
alle medarbejdere mulighed for at sidde tæt ved vindue 
og dagslys.

Elevatorer, toiletter og alle tekniske installationer er pla-
ceret i store betonstøbte cylinderkerner i midten af huset,
hvor de ikke optager vinduesplads eller begrænser dagsly-
sets indfald. 

Vi er i Anders Andersens Rengøring stolte over, at SEB
valgte os som samarbejdspartner og overdrog os ansvaret
for at renholde og polere deres flotte nye hus.
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Receptionsområdet
i SEB-Huset.

Ni betonsøjler
udgør ni kerner i
huset, hvilket giver
et spændende
miljø.

SEB-Husets buede
form har til for-
mål at sikre alle
arbejdspladser
dagslys ved et 
vindue.

View ud over den
store, flotte hall.

Åbent, lyst og læk-
kert kantinemiljø
med udsigt til flot
arkitekttegnet
udendørsareal. 



Vinduespolering og service leveret
i bedste kvalitet og til tiden, kræ-
ver lifte og materiel af højeste
standard samt ekstrem god plan-
lægning og fleksibilitet.

I dag handler typiske opgaver inden
for vinduespolering om hundredvis af
vinduer, store glasfacader og ofte
også svært tilgængelige steder på
bygningerne. Adgangen til bygningen
kan ligeledes være en udfordring, fx
hvis liften ikke kan placeres tæt på
bygningen eller der kræves liftopstil-
linger og afspærring, der er til gene
for trafikken. 

Imidlertid kan alt lade sig gøre med
det rette udstyr og rette mandskab -
det handler om at have et effektivt
system til planlægning, styring og
kvalitetssikring. 

Søndagspolering af 
Den sorte diamant
Det Kgl. Biblioteks bygning ved Kø-
benhavns Havn - også kaldet Den
sorte diamant - er et smukt eksempel
på en opgave, hvor vi får mulighed
for at udfolde mange kompetencer.
Poleringen af hovedbygning og side-
bygning kræver to typer af lifte, og
mod vejsiden kræves en relativ stor
afspærring. For at genere trafikken
mindst muligt på den befærdede Kal-
vebod Brygge, foretages poleringen
så vidt muligt på søndage. 

Test af nano teknologi
Vi har i Anders Andersens Rengøring fra sidelinjen fulgt
et forsøg med anvendelse af nano belægning på vindu-
esglas hos en af vores kunder. Vi har også selv testet
nano teknologien på forruden på et par af vores biler.
Desværre har nano teknologien ikke i nogen af tilfældene
levet op til forventningerne, langt fra endda. Så vi fast-
holder de glasbehandlingsmidler, vi kender og har gode
erfaringer med. 

Rens af tagrender 
Efteråret er over os og træernes blade skifter farve og fal-
der til jorden ... eller i tagrenden, som til sidst bliver
overfyldt og giver tilstoppede nedløbsrør, så vandet løber
alle andre steder hen end ned i afløbet. Vi har liftene til
at klare rens af tagrender i alle højder, så sig endelig til,
hvis vi kan hjælpe. Husk, at det er ekstra fordelagtigt, at
få renset tagrenderne i forbindelse med vinduespolerin-
gen, hvor liften i forvejen er i arbejde.

Fjernelse af sne og istapper
Bliver den kommende vinter lige så
snerig, hård og frysende som den se-
neste, står vi også her klar med vores
langtrækkende lifte. Vi fjerner sne fra
overbelastede tage og livsfarlige
istapper fra tagrender og udhæng.
Sidste vinter gav sneen mange sam-
menbrasede tage, og mange steder
måtte man afspærre fortove og ind-
gange indtil de højtsiddende istap-
per blev fjernet.

Ring til os på 43 99 99 99, når der er brug for lift og
mandskab til kvalitetspolering eller ekstraopgaver på
tage, tagrender og facader. 

Kvalitetspolering og 
ekstraopgaver i alle højder

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

Fyldte tagrender
kan tilstoppe afløb
og give uønskede
vand- og snavsska-
der. Vi renser tag-
render, bl.a. i
forbindelse med
vinduespolering.

Vi tager os af 
polering i alle høj-
der, også hvis det 
kræver rapelling.

Nedfaldne istap-
per kan være livs-
farlige. Vi hjælper
med at fjerne
dem.
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Vores 53 meter last-
vognslift på opgave
tæt på himlen.



Ejendomsservice afdelingen hos Anders Andersens
Rengøring ordner flyttelejligheder for boligselskaber
på hele Sjælland. I gennemsnit rengøres og afleveres
knap 250 lejligheder hver måned, svarende til ca.
3000 om året. 

Rengøring af flyttelejligheder er en udfordrende opgave,
der kræver god styring og en koncentreret indsats - for
tidsplanen er stram, og typisk skal der koordineres med
forskellige håndværkere.

”Når en lejlighed fraflyttes, skal den på kort tid gøres klar
til nye beboere – og her er rengøringen ofte sidste led i
processen”, fortæller Bjørn Rasmussen, der er inspektør i
Ejendomsservice hos Anders Andersens Rengøring. 

”I store ejendomme skal mange lejligheder stå indflyt-
ningsklare samme dag. Derfor er der brug for, at vi leve-
rer en hurtig og effektiv indsats. Flere steder påtager vi os
den overordnede styring af klargøringen, herunder kon-
takt til og koordinering mellem administration og hånd-
værkere”, bemærker han.

Forberedt på alt
Inspektørassistent Evy Henriksen foretager besigtigelse af
hundredvis af lejligheder, og kan ikke længere overraskes
over, hvad man kan komme ud for. ”I mange lejligheder er
det blot rengøring efter håndværkere, der er brug for.
Andre gange er det snavsede komfurer, køleskabe og toi-
letter, der skal rengøres”, fortæller hun. 

”Det kan dog også være virkelig slemt, for nogle gange 
må vi starte med at tømme en lejlighed for indbo, og 
herefter foretage hovedrengøring, inden håndværkerne
overhovedet kan komme til. Ellers er det mest blot støv,
skidt og snavs på alle overflader, herunder fastsiddende
tæpperester og tæppetape på gulve, vi tager os af. 

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

Effektiv rengøring 
af flyttelejligheder

Klargøring i selvkørende system
I Køge ligger Karlemoseparken, der indgår i Boligselskabet
Sjælland. Ejendommen har 634 lejemål fordelt på 66 op-
gange, og Anders Andersens Rengøring varetager både
trappevask og vinduespolering samt rengøring af vaskerier
og flyttelejligheder. 

”Vi har årligt ca. 100 flyttelejligheder, der skal gøres ind-
flytningsklare til nye beboere”, fortæller Niels Bannergård,
der har været ejendomsmester for Karlemoseparken siden

starten af 2008. ”For hver flyttelejlighed laver jeg en syns-
rapport, hvoraf det fremgår, hvad der skal laves i lejlighe-
den. På mit kontor har jeg en oversigtstavle, hvor hver
flyttelejlighed får sin egen kolonne. Ned ad i kolonnen
sætter jeg et kryds ud for de ressourcepersoner, der skal
kobles på sagen. Herefter er systemet selvkoordinerende,
for nu kan de relevante personer se, at de skal nærlæse
synsrapporten for at se, hvilken opgave de skal udføre. 
De involverede i en konkret sag skal selv sørge for at 
koordinere med hinanden. Den ene håndværker melder
”klar” til den næste, uden at vi i administrationen skal
inddrages og dermed bliver en flaskehals. 

Selvkoordineringen er meget vigtig, for tidspresset er
stort. Faktisk stiller vi ret urimelige krav til vores samar-
bejdspartnere, hvad dette angår –  og ikke mindst til An-
ders Andersens Rengøring, der jo typisk har den af-   
sluttende opgave lige før deadline. Men det er altså, hvad
der kræves – og det er jo lykkedes hidtil”, slutter ejen-
domsmester Niels Bannergård. 

Ofte trænger køle-
skab og komfur til
en kærlig hånd.

Ejendomsmester
Niels Bannergård
foran en af sine
blokke i Karlemo-
separken, Køge.
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Vi tager os af 
trappevask og 
flyttelejligheder i
Søparken, Køge
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Fra by til by i det jyske
Trappevask for Jyllands 
største boligadministration
Da syv boligorganisationer i
Randers her i 2010 gik sammen
og fik fælles administration
under navnet Randers Bolig, fik
man med godt 9.000 lejligheder
under vingerne skabt Jyllands
største boligadministration. 
Anders Andersens Rengøring

blev valgt til at varetage drift og udførelse af trappevask,
og gik i gang med arbejdet i en del af organisationen i
midten af august. 

Arbejdet med at samkøre de syv
selvstændige boligorganisationer
er fortsat et stort arbejde, for-
tæller inspektør hos Randers
Bolig, Peer Blom, der er glad for
samarbejdet med Anders Ander-
sens Rengøring. ”Opstarten med
Anders Andersens Rengøring er
gået godt og gnidningsfrit, selv
om der er tale om en stor opga-
veoverdragelse med trappevask i
samtlige blokke. 

Det er i det hele taget en stor og
krævende opgave at sørge for
god og stabil trappevask til de

mange beboere. Vi havde indset, at vi ikke selv længere
havde tid til at sikre, at kvaliteten var i orden over det hele
– det gav os mange klager. Vi havde heller ikke tid til at
pleje servicepersonalet, og vi havde ikke back up ved ferie
og sygdom. 

Alt dette har vi fået styr på med Anders Andersens Rengø-
ring som vores professionelle samarbejdspartner. Vi havde
et godt og tillidsfuldt forløb i vores møder, samtaler og for-
handlinger frem mod startdatoen, blandt andet med ind-
dragelse af fagforeningen 3F”, understreger Peer Blom. 

Daglig rengøring hos VUC
VUC er en af landets største uddannelsesinstitutioner med
centre i hele landet - blandt andet i Vejle, hvor Anders An-
dersens Rengøring tager sig af den daglige rengøring. VUC
Vejle har 25 års erfaring med opkvalificering af voksne

inden for almene kompeten-
cer som læsning, skrivning,
matematik, fremmedsprog,
edb, psykologi, samarbejde
og kommunikation. 

De studerende kommer både
som enkeltdeltagere og via
deres arbejdspladser. Den 1.
januar 2010 fusionerede Vejle
Handelsskole og VUC, og det
fælles uddannelsessted bærer navnet Campus Vejle, der er
den daglige arbejdsplads for rengøringsmedarbejderne. 

Vinduespolering af topmoderne domicil
I Kolding ligger et nyt og flot domicil, der har været nomi-
neret til et af Koldings flotteste erhvervsbyggerier. Det mo-
derne domicil er hjemmebane for Beirholms Væverier A/S,
der udvikler og producerer udlejningstekstiler som duge,
stofservietter, sengetøj og håndklæder. Kunderne er 
leasingvaskerier i Danmark, Nordeuropa og Italien. 

Anders Andersens Rengøring er blevet valgt til at varetage
vinduespoleringen i det 3 etager høje byggeri, der har in-
telligent bygnings- og lysstyring, og som rummer flotte
åbne kontorlandskaber, showrooms og faciliteter til kvali-
tetssikring af tekstilvarerne. 

”Vi har virkelig fået godt fodfæste som kvalitetsleverandør
her i Jylland”, fortæller Palle Brosbøl Hansen, der er afde-
lingsleder for Anders Andersens Rengøring i Vejle. ”Vi er
meget åbne for forespørgsler og tager gerne en helt ufor-
pligtende dialog. Mange virksomheder finder ud af, at vi
faktisk kan sikre dem en bedre løsning end den, de har i dag
– både hvad angår kvalitet og effektivitet”, bemærker Palle
Brosbøl Hansen. 

Herover ses to af-
delinger i Randers
Bolig.

Vejle afdelingens
tre konsulenter i
salget, Jess 
Halling Jørgensen, 
Michael Kristensen
og afdelingsleder
Palle Brosbøl 
Hansen. Beirholms spæn-

dende og prisnomi-
nerede bygning
med et flot ind-
gangsområde. 

Daglig rengøring i
et klasselokale hos
VUC.

Peer Blom, 
inspektør i
Randers Bolig.
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FIF Håndbold
Anders Andersens Rengøring er storsponsor for
den genopståede københavnske håndboldklub,
der har hjemmebane på Frederiksberg.
Sponsoratet gælder både dame- og herresiden,
og vi er glade for at kunne bidrage til, at hånd-

boldtraditionerne i hovedstaden føres videre. Begge hold er med i
den bedste række - hhv. Guldbageren Ligaen (damerne) og Jack &
Jones Ligaen (herrerne). 

Sæsonen er lige startet, og herrerne er kommet lidt bedre fra start
end damerne - men der er masser af tid for damerne til at rette op på
dette. Vi hepper fra tilskuerpladsen, og glæder os til en masse god
håndbold på Frederiksberg. Held og lykke alle damer og herrer i FIF.

Vejle Boldklub
Fodboldklubben i Anders Andersens Rengørings jyske hjemby 

har lagt rigtig godt fra land i 1. division. Mens disse linjer 

skrives, indtager holdet en flot andenplads, og har endda formået at

hive tre udesejre hjem ud af tre mulige. Vi håber og tror, at 

stilen og niveauet kan holde, så Vejle minimum ligger med samme

placering ved turneringsårets afslutning, så det igen hedder 

Superligaen.

Vi glæder os til nogle både spændende, stor-fightende og fornøjelige

stunder på Vejle Stadion - og ønsker spillere og trænere held og lykke. 

FCK i Champions League
I kraft af sit genvundne Danmarksmesterskab fik FCK 

mulighed for at kvalificere sig til den prestigefyldte Cham-

pions League turnering - og det gik som de fleste bekendt

jo rigtig godt. FCK overvandt først BATE Borisov, der i den

afgørende kamp i Parken faktisk var meget tæt på at løbe

med den samlede sejr. Kampen fik et underligt forløb, hvor

FCK kom foran 2-0. Men, som klichéerne og myterne 

fortæller, så er dette jo den farligste føring. Det sad vi og

grinte lidt af på tribunen i Parken ... lige indtil kampen

pludselig stod 2-2, og BATE Borisov på reglen om ude-

banemål ville gå videre, hvis resultatet holdt. Heldigvis fik

Dame N'Doye bolden i nettet til 3-2 til FCK. 

Ståles jubeldans
I næste kvalifikationskamp var det et rent nordisk opgør,

da FCK skulle møde det norske storhold Rosenborg. FCK

viste sig over de to kampe at være værdig samlet vinder,

hvilket Rosenborgs egne da også erkendte i forskellige in-

terviews. Nu havde FCK så kvalificeret sig til gruppespillet,

og sjældent har man set en så glad FCK træner, som da

Ståle Solbakken dansede jubeldans foran tilskuerne i hele

den ene langsides længde. 

Lodtrækningen over hvem holdet skulle møde i sin gruppe,

blev fulgt med voldsom spænding på tv-skærmen, der viste

en direkte transmission fra lodtræknings-showet. Det ar-

tede sig sådan, at FCK skal møde et af verdens største og

mest eftertragtede fodboldhold - FC Barcelona. Derudover

skal FCK spille mod græske Panathinaikos og russiske FC

Rubin Kazan.

Vi glæder os vildt til nogle spændende kampe i Parken, og

ønsker FCK al mulig held og lykke i de internationale

kampe. Naturligvis også held og lykke i Superligaen, hvor

FCK i skrivende stund har sat sig solidt på førstepladsen.

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 eller videreføre samarbejde med blandt

andre:

Københavns Universitet • AP Pension • Humlebæk Boligselskab • Nordisk Ministerråd • Winghouse

Karen Blixen Parken • Rambøll Danmark A/S, Århus • MAN Diesel & Turbo • Jabes

Boligkontoret Fredericia  • Middelfart Sygehus • Sibeliusparken • Randers Boligselskab

Vola A/S • Holstebro Musikteater • Århus Købmandsskole • Musikteatret Holstebro • Vejle Sygehus

A/B Ålekistevej • Humlebæk Boligselskab • Arbejdernes BoligselskabSwedbanken • AdPeople 

Schultz Information • DG Media A/S • Fredericia Sygehus • Give Sygehus • Vestas A/S 

28. september....DR

29. september....DR

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

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

3. november .......ES 

24. november.....DR

15. december .....DR  

Specialkurser

Gulvvaskemaskine uge: 40 48

Polishkursus uge: 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

"Der kommer meget ofte udenlandske gæster i
vores kontorbygning. MAN Diesel & Turbo ønsker at
vise gæsterne, at vi på alle områder er et kvali-
tetsbevidst firma, og derfor er kvaliteten af den
daglige rengøring af meget stor betydning. 

Det stiller store krav at rengøre vores hus på
24.000 kvm med kontorer fordelt på fem etager, en
kælder samt en etage med bl.a. kantine og restau-
rant. Effektiv rengøring skaber rene og pæne omgi-
velser, og dette er et vigtigt bidrag til at vores
medarbejdere kan opleve glæde og tilfredshed med
arbejdsmiljøet. Anders Andersens Rengøring lever
fuldt og helt op til disse krav og har godt styr på
den ønskede kvalitet i den daglige rengøring. 

Vi har et fortrinligt samarbejde med Anders Andersens Rengøring på daglig rengøring og vinduespolering samt i for-
bindelse med her og nu opgaver. Er der noget, der skal rettes, eller er der brug for en ekstra indsats, ja, så bliver det
gjort med det samme". 

Administrationschef Poul-Erik Hansen,  MAN Diesel & Turbo


