
Forår 2011

Anders Andersens Rengøring og Danisco - et rent samarbejde

Rent ud sagtRent ud sagt



Situationen i erhvervslivet er ved at normalisere sig oven på kriseårene, hvor
mange virksomheder havde fokus på at finde besparelser - også på rengøringen.
Nogle måtte se sig nødsaget til i en periode at acceptere en ringere rengøring
for at spare, og valgte næsten udelukkende deres rengøringsleverandør ud fra,
at prisen skulle være lavest. Dette har så haft den pris, at rengøringsniveauet
er faldet og faldet, og i flere og flere virksomheder føler de, at grænsen er nået.
Der er således lige nu et ekstra stort behov for at få udført daglig kvalitets-
rengøring.

Lang tradition for at levere kvalitet
Hos Anders Andersens Rengøring har vi en lang tradition for at levere kvalitet.
Kvalitet i det udførte arbejde ligger os meget på sinde, og vi har derfor nok også
branchens bedste og mest motiverende system til kvalitetsvurdering. Systemet
er en integreret del af driften, og sikrer, at der bliver foretaget vurderinger i
samtlige rum hos kunderne inden for nøje afstemte intervaller. Krisetiden har
vi udnyttet til at videreudvikle vores kvalitetsstyring, og vi har det seneste år
udført ekstraordinært mange kvalitetsvurderinger. Det har været rigtig godt,
for kvalitet er og skal være vores varemærke. Samtidig har de mange kvalitets-
vurderinger også den vigtige effekt, at de enkelte medarbejdere oplever, at der
bliver udvist interesse for deres arbejde, og at deres personlige præstation har
betydning for den fælles succes.

Fagforeningernes kontrol er vigtig
Ligesom vi selv udfører kontrol, er det vigtigt, at fagforeningerne løbende -
som de gør - kigger efter forhold, der strider mod reglerne og mod hensynet til
medarbejderne. Det burde være en grundholdning alle steder, at der skal være
orden i tingene, og at alle skal behandles korrekt og anstændigt. Når dette er
tilfældet, har man ingen sager, der er værd for fagforeningerne at beskæftige
sig med. Vi har en meget dygtig HR afdeling til at hjælpe os med at sikre, at
alle regler overholdes, og at vi har dokumentationen i orden. HR afdelingen
har sammen med driftsafdelingerne også stor fokus på at hjælpe og støtte med-
arbejdere i forbindelse med sygdom. Vi har derfor et meget lavt sygefravær, og
det er jeg stolt af.

Gode rammer sikrer godt håndværk
Vi ønsker, at vores assistenter skal udføre et godt og effektivt rengørings-
håndværk. Dette kræver god vejledning og back-up, og det kræver ordentlige
rammer for deres arbejde, hvilket først og fremmest handler om, at det antal
kvadratmeter, assistenterne skal rengøre pr. time, er realistisk og godt afstemt.
Vi hører ind i mellem om konkurrende tilbud, hvor det forventes, at assisten-
terne både skal kunne løbe og gøre rent samtidig. Det er synd for såvel assi-
stenter som kunder, for
ingen bliver tilfredse. 

Tak for opmærksomheden
Jeg vil gerne sige en stor tak
til alle for den opmærksom-
hed samt de hilsner og lyk-
ønskninger, jeg modtog på
min 60 års fødselsdag den
10. marts 2011. Det var en
dejlig dag, som jeg vil min-
des med glæde. 

Rigtig god sommer rundt
om i Danmark. 

Anders Andersen
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Opstartskoncept giver 
straks synlige forbedringer i 

rengøringen 
- og gør det nemt at skifte leverandør

Der er ingen grund til at tøve med at skifte rengø-
ringsleverandør af frygt for, at overgangen fra den ene
leverandør til den anden skulle blive besværlig, tids-
krævende eller medføre fejl i rengøringen.

Tværtimod er der al mulig grund til at foretage skiftet
hurtigt, hvis man på nogen måde er utilfreds med den
rengøring, man i øjeblikket får udført fra den nuværende
leverandør.

Nye kunder hos Anders Andersens Rengøring oplever en
meget hurtig indkøring af kvalitetsrengøringen – det er
det, vi kalder kvalitet fra første dag.

Hos nye kunder har vi stor succes med at anvende et spe-
cialudviklet og helt unikt opstartskoncept. 
Konceptet garanterer ekstra grundig forberedelse og plan-
lægning af hele opstartsfasen, og at der i selve opstarts-
rengøringen indsættes dobbelt bemanding – 100 %
overnormering – i forhold til den normering, der er be-
regnet til den daglige rengøring. Derved kommer vi i bund
med rengøringen, og får hævet kvaliteten til det niveau,
som kunden reelt ønsker. 

Allerede i de første dage oplever nye kunder forbedringer
i rengøringen, og dermed større tilfredshed hos brugerne
på stedet. 
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Sådan oplever nye kunder vores opstartskoncept:

Charley Ramsgaard, Facility Manager hos 
teleselskabet 3 i København:
”Opstarten med Anders Andersens Rengøring forløb helt
upåklageligt. Den var virkelig godt forberedt, så hele op-
starten fungerede meget professionelt. Alle kendte ren-
gøringsplanerne, og assistenterne udviste med det samme
ansvar for deres eget rengøringsområde. Jeg fulgte op-
starten ganske tæt, og det var en meget betryggende og
beroligende oplevelse. Det var styr på tingene, og man
kunne tydeligt se, at de mange mennesker fra Anders 
Andersens Rengøring virkelig vidste, hvad rengøring
handler om”.

Til højre ses Joyce Merry, Facility Assistant i 
Daniscos hovedsæde i København:
”Det var en meget positiv oplevelse, da Anders Andersens
Rengøring overtog rengøringen hos os. De satte dobbelt
bemanding på opgaven i startfasen og fik 'nulstillet' om-
råderne, og det gjorde indtryk. Derfor kunne vi hurtigt se,
at rengøringsniveauet fik et flot løft opad. Det var også
godt at se, at alle relevante personer var til stede, for
både driftsleder og inspektør deltog i selve rengørings -
arbejdet de første dage for at få en god føling med op-
gaven”.



Anders blev fejret på sin
60 års fødselsdag

En festlig dag 
for medarbejdere 
og deres familier

A R R A N G E M E N T E R
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Traditionen tro var samtlige medarbejdere og deres familier
inviteret til topkamp i Parken i slutningen af marts 2011,
hvor F.C. København og Brøndby skulle mødes. 
I timerne før kampen var de hundredvis af medarbejdere
og familiemedlemmer inviteret til fælles optaktssjov i rum-
mene under tribunerne, hvor der var "fri bar" af sandwich,
franske hotdogs, popcorn, sodavand og øl. Et par FCK spil-
lere kom forbi for at skrive autografer, og FCKs mascot, 
hr. Løve, kom også forbi. 

Da Anders Andersen den 10. marts 2011 fyldte 60 år, blev han fejret med viftende
flag og sang fra samtlige funktionærer på hovedkontoret i Taastrup.
Ved eftermiddagens reception kom ca. 300 personer forbi for at lykønske dagens 
hovedperson, heriblandt kunder, leverandører, samarbejdspartnere, familie og med-
arbejdere ude fra pladserne. 
I en tale til Anders roste underdirektør Thomas Rubæk hans vilje til at holde fast i
nogle stærke grundlæggende værdier om kvalitet og ordentlighed, og at det er det,
der har gjort, at Anders Andersens Rengøring i dag er at finde blandt de største virk-
somheder i rengøringsbranchen.  



Guld betragtes som ”det sikre”. Her i foråret 2011 vokser efterspørgslen på guld,
og den globale guldpris har derfor nået helt nye højder.

”Den lavest bydende”

Det er uklogt at betale for meget, men

det er værre at betale for lidt. 

Hvis man betaler for meget, taber man blot

lidt penge. Hvis man betaler for lidt, kan man

tabe det hele, fordi det, man har købt, ikke

kan løse opgaven godt nok. Den naturlige ba-

lance i almindelig sund forretning forhindrer,

at man kan betale lidt og få meget – det kan

ikke lade sig gøre. 

Hvis man handler med den lavest bydende,

bør man derfor indregne en ekstra margin for

den risiko, man tager. Og hvis man indregner

denne ekstra margin, vil rådighedsbeløbet

være stort nok til at betale for noget bedre i

første omgang.

”

”

Nedenstående tidløse citat har i mere end 100 år været kendt
som en slags global grundlov i forretningsmæssige handler.

Citatet kaldes ”The Common Law of Business Balance”,
og ophavsmanden er den engelske forfatter og kunstkritiker

John Ruskin (1819-1900).
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P R Æ S E N T A T I O N  A F  E N  K U N D E :  D A N I S C O  

De fleste har nok for nylig hørt den danske virksomhed
Danisco omtalt i medierne, for der har været ekstra -
ordinært meget fokus på virksomheden siden den ame-
ri kanske industrikoncern Dupont i starten af 2011 afgav
tilbud på køb af Danisco for et stort milliardbeløb. 

Danisco har de seneste 20 år selv foretaget flere store
virksomhedsopkøb og afhændet væsentlige aktivitets-
områder for at forfølge nye globale strategier. Danisco er
således i dag en af verdens førende udviklere og produ-
center af biobaserede og bæredygtige ingredienser, der
indgår i en bred vifte af fødevarer og tilsættes i produk-
tionen af fx dyrefoder, vaskemidler, tekstiler og bioetha-
nol, som er brændstof omdannet fra biomasse. 

Historiens største fusion 
Imidlertid er Danisco vokset ud af et stykke enestående
dansk erhvervshistorie. For i 1989 blev Danisco skabt ved
Danmarks hidtil største industrifusion mellem De Danske
Sukkerfabrikker (fra 1872), De Danske Spritfabrikker 
(fra 1881), og det ”gamle” Danisco (fra 1934), der bl.a.
producerede tilsætningsstoffer. De følgende 10 år fra 
fusionsåret koncentrerede Danisco sig om fremstilling af
nærings- og nydelsesmidler, hovedsageligt sukker og 
alkohol, og ingredienser hertil.

Afgørende opkøb og frasalg 
I 1999 opkøbte Danisco en stor finsk ingrediensvirksom-
hed og frasolgte samme år sin alkoholproduktion. Begge
dele skete som led i et strategiskift, hvor de nyindkøbte
ingrediensaktiviteter samtidig ændrede Daniscos geogra-
fiske marked fra at være regionalt, hovedsageligt Skan-
dinavien, til at være globalt. Danisco blev med andre ord
en verdensomspændende virksomhed med kunder og re-
præsentationer over alt i verden inden for ingrediens-
markedet. 
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Anders Andersens

Rengørings arbejds -

leder Helle Andersen

på trapperne.

Ved indkørslen til

Daniscos hoved-

sæde i København

ses den flotte gavl

fra den oprindelige

bygning, der blev

opført i årene

1912-13.

Fra dansk sukker og sprit … til enzymer
og ingredienser  i hele verden



Blev næststørst i verden 
Den globale position blev for alvor styrket, da Danisco i
2004 og 2005 opkøbte yderligere to internationale ingre-
diensvirksomheder, henholdsvis Rhodia Food Ingredients
og den amerikanske enzymproducent Genencor. Herved
blev Danisco både verdens næststørste producent af me-
jerikulturer og verdens næststørste leverandør af enzymer
til såvel fødevarer som til industriel produktion. 

Sukkersalg gav rendyrket fokus
For at kunne koncentrere sig om det store forretnings-
mæssige potentiale som global udvikler og fremstiller af
ingredienser, frasolgte Danisco i 2009 hele sin store suk-
kerproduktion til tyske Nordzucker, og satte dermed et vel-
overvejet punktum for den næsten 140 år lange danske
sukkerhistorie. Herefter har Danisco haft 100 % fokus på
ingrediensforretningen, og servicerer en lang række indu-
strier med fødevareingredienser, enzymer og biobaserede
løsninger, der imødekommer globale udfordringer og mar-
kedets efterspørgsel efter sundere og sikrere produkter.

Danisco beskæftiger 6.800 medarbejdere, der arbejder fra
ca. 80 lokationer verden over, og omsatte i 2009/2010
næsten 14 mia. kroner, hvoraf knap 900 millioner kroner
alene blev anvendt på forskning og udvikling af nye pro-
dukter.

Brabrand, Grindsted og København
I Danmark har Danisco tre store sites, hvoraf administra-
tionen og direktionen i de historiske bygninger på Chris -
tianshavn i København udgør Daniscos internationale
domicil. I Brabrand beskæftiges ca. 500 medarbejdere,
hvoraf ikke færre end 300 personer forsker i udviklingen af
nye ingredienser for at tage kampen op med de globale
udfordringer på fødevareområdet, herunder fødevareman-
gel samt sikring af sundere og mere helsebringende føde-
varer.

I Grindsted produceres blandt andet emulgatorer, der i pul-
ver, pille eller flydende form eksempelvis kan binde olie
og vand i margarine og give is den helt rette konsistens.
Industrielt kan emulgatorer blandt andet erstatte miljø-
belastende phthalater i fremstillingen af plastvarer.

I Anders Andersens Rengøring er vi stolte over at være
valgt af Danisco som leverandør af daglig kvalitetsrengø-
ring og vinduespolering til både domicilet i København og
produktionssitet i Grindsted, og glæder os over et rigtigt
godt dagligt samarbejde begge steder.
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Daniscos 

produktionssite 

i Grindsted.

Medarbejder

tilser

produktions-

maskine 

i Grindsted.

Daniscos kantine,

København.

Øverst ses Daniscos

flotte auditorium i

hovedsædet.

Her ses arbejdsleder Helle Andersen, inspektør Gert Brodthagen og Daniscos Facility 

Assistant, Joyce Merry, i Danisco medarbejdernes nyindrettede cafémiljø.



”Hvor er det skønt med nypudsede vinduer” – ja, den
sætning har vi fornøjelsen af at høre igen og igen fra
kunderne i vinduespoleringsafdelingen. 

Vinteren skal vaskes væk
Især her i foråret, hvor de fleste ønsker vinteren vasket
så langt væk som overhovedet muligt, fremkalder ny -
pudsede vinduer smil og glæde. Oven på vinterens kolde
og mørke dage tørster alle efter sol og masser lys, og med
god grund, for lyset fylder os med ny energi. 
Jo mere lys, jo bedre. Vi trækker gardinerne endnu læn -
gere ud i siderne for at give ekstra plads til lysindfald, og
vi får vinduerne pudset rene, så dagslyset uhindret kan
passere uden generende støv og snavs.

Effektiv kvalitetssikring
Forårssolens skarpe lys afslører alt på et vindue, også når
det er pudset, og der er efterladt striber af den ene eller
anden slags. Selv det mindste sjusk eller hastværk i 
poleringen vil vise sig som 
løbere eller vandrette striber på
vinduesglasset. 

For at sikre, at alle vores kunder
oplever høj kvalitet og stabili-
tet i den polering, de får udført
af os, har vi implementeret et
nyt effektivt kvalitetssikrings-
system. Dette garanterer endnu
flere kvalitetstjek og endnu
hurtigere opfølgning, hvis den udførte polering på en op-
gave ikke fuldt ud lever op til det aftalte kvalitetsniveau.
Arbejdet med kvalitetssystemet har givet alle i pole-
ringsafdelingen endnu mere motivation og fokus på at
være knivskarpe i hver eneste opgave.

Branchens største program af lifte
Som Danmarks største leverandør af vinduespolering går
vi foran med hensyn til anvendelse af ny teknik og ud-
vikling af nye løsninger. Vi har branchens absolut største
program af lifte, der kan sikre polering i alle højder, helt
op til 53 meter. Det store program af lifte sikrer samtidig
stor fleksibilitet og hurtig reaktionsmulighed, hvis vores
kunder står med et akut behov for polering, eller andet
der kræver lift.

Ny vækst i ønsket om rene vinduer
Selv om krisen ikke kan siges at være helt ovre, så er det
tydeligt, at mange virksomheder vender tilbage til det
normale poleringsprogram, som de havde før krisen.
Under krisen skulle der spares overalt, så nogle valgte at
få nedsat antallet af poleringer pr. år. 
Vi er glade for, at der igen er travlhed, og vi er mere 
parate end nogensinde til yde alle kunder en højeffektiv
vinduespolering over alt i Danmark.

Få er godt tilbud på kvalitetspolering 
– ring 43 99 99 99, og spørg efter 

vinduespoleringsafdelingen.

Højeffektiv vinduespolering
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

Effektiv og kvalitetsfokuseret vinduespolering kræver god lift-teknologi samt stor know-how i både planlægning og udførelse. Herover ses tre af vores kunder i

København - Aller Huset by night, Plesner Advokaternes domicil “Kobbertårnet” på Østerbro og SEB-Huset på hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge. 

Vinduespolering 

i Daniscos hoved-

sæde med 53

meter lift. I lift-

kurven arbejder

en liftfører og tre

vinduespudsere,

der polerer hver

sit vinduesfag.

8



Med investering i nye supereffektive specialmaskiner kan
ejendomsserviceafdelingen i Anders Andersens Rengøring
tilbyde nye unikke servicefordele i forbindelse med ren-
holdelse af parkeringshuse, lagerhaller mv. samt i forbin-
delse med ren- og vedligeholdelse af udendørsarealer ved
ejendomme. 

Rene og indbydende P-pladser 
Køb af egen bil er typisk en af de største private inve-
steringer, man foretager sig. Så det er med god grund, de
fleste af os er lidt ”ømme” i forhold til vores biler. Der-
for er det også en rar fornemmelse at parkere på pladser,
hvor der er rent og pænt.

Med vores nye specielle feje-vaskemaskiner kan vi tilbyde
parkeringshuse og parkeringskældre en særdeles attraktiv
rengøringsløsning. Specialmaskinen både fejer, vasker og
opsuger i samme proces: 
1. Under fejningen opsamles støv, snavs og småsten.
2. Overfladen vaskes med vand og specialsæbe.
3. Snavset vand, sne og sjap opsuges, så parkerings-
gulvet efterfølgende fremstår rent og let fugtigt.

Feje-vaskemaskinerne er manøvredygtige på et lille areal,
og har samtidig en optimal størrelse, så de kan operere i
parkeringshuse, hvor pladsen er lidt trang. Maskinerne
kører på gas, hvilket sikrer ren udstødning og en meget
stærkere driftskørsel end fx eldrevne maskiner.

Få en fejemaskine-demonstration i jeres P-hus 
– ring 43 99 99 99, og spørg efter Ejendomsservice.

Superløsning til opgaver udendørs
Med vores nyindkøbte multimaskiner kan vi med ét og
samme køretøj håndtere alle de maskinkrævende opga-
ver, der knytter sig til vedligeholdelsen af ejendommes
udendørsarealer. De forskellige værktøjer kobles let på og
af igen, og denne fleksibilitet gør os i stand til at tilbyde
ejendomskunder en meget fordelagtig renholdelsesaftale. 

Multimaskinerne er driftssikre, stærke og kvalitetsydende
i alle opgaver. Deres feje-/sugeanlæg gør det nemt at op-
samle snavs og visne blade på stamveje, stier og p-plad-
ser. Med påsætning af stor fejekost og saltspreder, klarer
de nemt en vinter, som den vi lige har haft. Der er front-
skovl til graveopgaver, og til flytning af sand, jord, flis og
store planter. 

Naturligvis er der også plæneklipperværktøj, så maski-
nerne hurtigt kan ordne store og små græsplæner. Bagpå
kan påsættes transportvogn, når der skal transporteres
ting eller bortkøres affald.  

Få en multimaskine demonstreret på jeres ejendom 
– ring 43 99 99 99, og spørg efter Ejendomsservice.

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

Nye effektive maskiner til renholdelse
af parkeringshuse og udendørsarealer

Effektiv rengøring 

med specialmaskine i 

Parkeringshuse og 

Parkeringskældre.
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Det er hurtigt at

montere og skifte

værktøjer på den

fleksible multima-

skine, der effektivt

kan sikre rene,

pæne og velholdte

udendørsarealer. 



J Y L L A N D  /  F Y N  A F D E L I N G E N
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”... en overbevisende referenceliste”

Selv om vi selvfølgelig altid har en god fornemmelse
af, hvad der har været afgørende, når en ny kunde væl-
ger at samarbejde med Anders Andersens Rengøring
frem for med en af vores konkurrenter, så er det ind i
mellem fristende at spørge lidt mere ind til dette. 

For nylig svarede en ny kunde: "Fordi I har en meget over-
bevisende referenceliste. De andre rengøringsselskaber har
også en flot referenceliste ... jeres er bare flottere!".

Svaret siger alt om, hvor vigtig tillid og tryghed er i et
samarbejde om rengøring. For naturligvis giver det en vis
forhåndstryghed, når der på rengøringsselskabets kunde-
referenceliste optræder mange virksomheder, der er kendte
for at være kvalitetskrævende, miljøbevidste, etiske osv.,
hvis det er temaer, man som kunde selv prioriterer

Nye kunder og gode 
opstarter i Jylland
Blandt de kunder, vi har
haft fornøjelse af at lave
aftale med de seneste må-
neder er Holst Advokater i
Århus, LRØ i Horsens,
Rambøll i Skej by, Danisco
i Grindsted og Lejerbo af-
delingen "Munkebo" i Kol-

ding. Hos de tre sidstnævnte kunder er også vi igang, og
alle tre steder  har vi haft en rigtig god opstart. 

Udover assistenterne, med deres flotte indsats, har in-
spektørerne en meget stor andel i den succes, der har
kendetegnet opstarterne hos de nye kunder. 

Rambøll indvielse i Skejby
Hos Rambøll startede den daglige rengøring 1. december
2010, og lige midt i perioden med allermest sne. Det var

flere specielle udfordringer
i den opstart, for udover
ekstraordinært meget sne
og sjap i receptionsom-
rådet, så var Rambølls hus
på dette tidspunkt stadig
fyldt med håndværkere, der
var ved at færdiggøre en
meget flot renovering af
huset. Der har været et 
rigtig godt samarbejde med
Rambøll, der i april havde
officiel indvielse af det 
nyrenoverede hus, der til
dagen naturligvis stod
skinnende rent.

Virksomhedsoverdragelse hos Danisco i Grindsted
På Daniscos hovedkontor i København overtog Anders 
Andersens Rengøring den daglige rengøring 1. august 2010.
Hele opstarten, og tiden efter, forløb så tilfredsstillende,
at Danisco inviterede os til også at byde på rengøringen på
deres produktionssite i Grindsted. Det var en stor glæde,
da Danisco igen valgte at samarbejde med os, og endnu en
gang fungerede opstarten rigtig godt. I forbindelse med
overtagelse af rengøringsopgaven havde vi også den glæde
at overtage rengøringsfolk fra Danisco, og denne overdra-
gelse af medarbejderne har været en rigtig god oplevelse.

Ekstrem hurtig opstart
Normalt skal der til opstarten af en trappevaskopgave 
bruges nogle uger på planlægning, bemanding, indkøb, 
instruktion osv. Det var der bare ikke tid til, da vi overtog
trappevaskningen i 77 opgange hos boligforeningen "Mun-
kebo" i Kolding - her skulle vi starte ugen efter, at aftalen
var indgået. Der blev travlt, rigtig travlt - og selvfølgelig
lykkedes det at gennemføre en tilfredsstillende opstart. 

Det vil glæde os at føje endnu flere kvalitetskrævende kun-
der til vores referenceliste i de kommende måneder. 
Ring til os i Vejle afdelingen på 75 85 49 99, hvis du øn-
sker en god og saglig snak om, hvilken rengøringsløsning
og økonomi, der vil matche jeres behov bedst.

Udsnit af Daniscos

mange bygninger i

Grindsted.

Rustfrie ståltanke 

i Daniscos produk-

tionsmiljø i Grind-

sted.

Et stærkt team af

nøglemedarbejder:

Inspektør Jan Kous-

gaard, inspektør-

assistent Stanley

Harders, inspektør

Ronny Seberg og 

inspektør Lotte 

Kjær Jessen.

I Rambølls flotte lyse atrium
ses til venstre driftsleder hos
Rambøll, Ole Juhl, sammen
med salgskonsulent Michael
Kristensen.
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FIF Håndbold
Det har været en hård sæson for både FIFs damer og herrer. Her-

rerne må en tur ned i 1. division i næste sæson, og vi ønsker hol-

det held og lykke i kampen for at komme op i Jack & Jones Ligaen

igen. Damerne sluttede sæsonen af med at forsvare positionen

som et af holdene i den bedste række hos damerne – Guldbager-

ligaen. Damerne måtte dog ud op- og nedrykningsspillet, men var

her ret suveræne. Tillykke til FIFs damer.

Vejle Boldklub
Den 1. april så stillingen og programmet godt ud for Vejle Boldklubs

chancer for oprykning til Superligaen i næste sæson. Men desværre …

to kampe senere var situationen langt fra positiv. I skrivende stund

ligger Vejle på tredjepladsen, blot én plads under den der sikrer op-

rykning til 1. division, men hele 5 points efter HB Køge, der endda har

spillet en kamp færre end Vejle … og der er blot seks points tilbage

for Vejle at spille om. Vi må håbe på et lille fodboldmirakel, for det

ligner unægtelig en ”ommer” i 1. division. Kom igen, Vejle!

Ingen over, og ingen ved siden af

F.C . København i Superligasæsonen

2010-11 – ja, faktisk har ingen

hold været i nærheden af FCK fra

sæsonen var to-tre måneder gam-

mel. Oven på holdets 3-1 sejr i

starten af april over Randers FC

turde træner Ståle Solbakken da

også godt indrømme, at det nu

næppe længere kunne gå så galt,

at FCK ikke igen hjemtog det dan-

ske mesterskab. Mesterskabet kan

endda allerede være sikkert hus,

når der stadig mangler 6 spillerun-

der – så stort er FCKs pointfor-

spring i skrivende stund. 

Det store lokale brag mellem FCK

og Brøndby den 20. marts 2011

tegnede særdeles spændende til at

begynde med. Brøndby viste fra

starten af kampen noget af det

bedste spil, holdet havde vist i

umindelige tider, og kom endda

foran 1-0 efter 25 minutter. Dette

holdte sig dog kun til de døende

minutter af første halvleg, hvor

FCKs Santin udlignede. Efter pau-

sen blev FCK mere og mere domi-

nerende, og scorede yderligere to gange til 3-1.

Med et nyt mesterskab vil FCK igen få retten til at kunne kæmpe

sig ind i det forjættede land, Champions League, hvor F.C.

København i denne sæson på flotteste vis har repræsenteret

dansk fodbold. Sejre over storhold som norske Rosenborg, 

græske Panathinaikos og russiske Rubin Kazan, og ikke mindst

uafgjort mod giganterne både fra FC Barcelona og Chelsea for-

tæller alt om holdets fornemme præstationer.

I sportens 
verden

Det har i 2010-11 i det hele taget været en fantastisk rejse i 
europæisk fodbold. Vi håber og tror på, at det vil gentage sig, 
når den nye Champions Leaugue sæson fløjtes i gang ved 
sensommertid. Det bliver så desværre uden den skaldede nord-
mænd dansende på sidelinjen. Til gengæld bliver det helt sikkert
med os fra Anders Andersens Rengøring på tribunen. Tak til 
F.C. København for nogle super gode oplevelser, som vi har nydt
at dele med en masse kunder og gode forretningsforbindelser.



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 af at etablere nyt samarbejde med blandt andre:

4. maj ..................ES

25. maj ............DR

22. juni...............DR

31. august ..........DR

7. september ......ES

28. september....DR

26. oktober ........DR  

Specialkurser

Gulvvaskemaskine uge: 23 37

Polishkursus uge: 24 38

Oliering uge: 19 37

Tæpperens uge: 34

Renrum uge: 20 41

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  oktober 2011

"Vi  skal som teleselskab være i tæt kontakt med kunderne og udvikle nye tiltag, så vi hele tiden kan tilbyde kunderne
de bedste produkter. Dette medfører et højt aktivitetsniveau i huset, hvilket stiller store krav til rengøringen - og her
viser Anders Andersens Rengøring, at de virkelig er kompetente og kan deres kram. 

Jeg har samarbejdet med flere rengøringsselskaber gennem
årene, og jeg må erkende, at Anders Andersens Rengøring
er det selskab, der har haft nemmest ved at opfylde mine
ønsker til punkt og prikke. De er professionelle hele vejen
igennem, de er innovative og de følger hurtigt op på tin-
gene. Tidligere var jeg nødt til at bruge en del tid på at
kontrollere rengøringen, hvilket der nu ikke er behov for i
nær samme grad.  Jeg oplever virkelig, at Anders Andersens
Rengøring er til stede for mig som kunde.

Det er mit ansvar i 3 at vores rengøringsselskab lever op til
de interne ønsker og krav. Det er derfor også mig, der mær-
ker om folk er tilfredse eller utilfredse med rengøringen.
Med Anders Andersens Rengøring har jeg fornøjelsen at 
få rigtig mange positive tilkendegivelser fra huset. 
Så alt i alt er jeg yderst tilfreds med samarbejdet".  

Charley Ramsgaard, 
Facility Manager hos teleselskabet 3 i København:

Nordic Bulk Carriers A/S • Atkins Danmark A/S • Widex A/S • 3F Taastrup • Humlebæk Boligselskab
3 (Hi3G Denmark ApS) • DG Media A/S • Freja Transport og Logistics • Sinatur Hotel Frederiksdal

Gorrissen Federspiel • Toms Gruppen A/S • Winghouse • Arbejdernes Boligselskab • BO-VEST • Glostrup Boligselskab
• Tingbjerg Kollegiet • E/F Hørsholm Park • AAB Afd. 34 • Postparken Afd. 1 • Ladegårdsparken • Nilpeter A/S

FDM • Danisco A/S • Boligkontoret Fredericia • Statsbo Afd. 5 • Gulkrogcentret Vejle • Dan-Ejendomme A/S
EuroPark A/S • Ungdomsbo Esbjerg • Lejerbo Herning • Lejerbo Kolding “Munkebo” • Syddansk Universitet

Holstebro Musikteater • Lejerbo Randers • Give Sygehus • OUH Odense Universitetshospital • Fredericia Sygehus
Arla Foods a.m.b.a, Rødekærsbro • Rambøll A/S, Århus • Middelfart Sygehus • Kolding Sygehus • Vejle Sygehus

Holst Advokaterne • LRØ A/S • Axellus A/S


