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I Anders Andersens Rengøring har vi lange kunderelationer med en række af
Danmarks største og mest anerkendte virksomheder, der ønsker høj hånd-
værksmæssig kvalitet i deres leverandørs udførelse af daglig rengøring, vindu-
espolering og ejendomsservice. 

Alligevel kan det være en udfordring at gøre andre virksomheder bekendt med
de service- og leverandørkvaliteter, de opnår i et samarbejde med Anders An-
dersens Rengøring. 

Derfor har vi lavet en præsentationsfilm, der på 6 minutter giver et indblik i,
hvad Anders Andersens Rengøring er for en virksomhed, og hvad vi står for.
Filmen kan ses på www.AAren.dk.

Gode råd til indkøbere der ønsker "hvid" rengøring 
Som det kunne læses i en artikel i august udgaven af DILF magasinet, Dansk
Indkøb og Logistik Forums magasin, tager myndighederne nu forskellige ini-
tiativer til at begrænse udbredelsen af bl.a. sort og illegalt arbejde i rengø-
ringsbranchen.

I artiklen beskriver en afdelingsleder i SKAT, hvilke krav virksomheder bør stille,
når de indkøber rengøring, og hvilke faresignaler virksomhederne skal være op-
mærksomme på, hvis de vil være sikre på at få en "ren" ydelse. 

De gode råd fra SKAT til virksomhederne kan bl.a. ses på skat.dk/rengøring, 
og ovennævnte artikel ("Jagten på sort rengøring") kan downloades på
www.AAren.dk under nyheder.

Beredt til fremtidens skybrud
Sommeren 2011 vil gå over i vores historie som en af de travleste. Normalt er
sommerferieperioden relativt stille og rolig, men det fik skybruddet og vand-
masserne den 2. juli lavet om på. Fra denne dato har der været stor travlhed i
vores fugt- og skimmelsvampafdeling, der også er specialister i at fjerne vand
og håndtere vandskader fra første færd. 

I afdelingen for daglig rengøring har de også knoklet for at afhjælpe vores kun-
ders vandproblemer. Al den gode erfaring fra dette arbejde bliver nu brugt til
at udarbejde akutplaner til kunder, der ønsker det, så eventuelle nye store 
skybrud kan håndteres bedst muligt.
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Se præsentationsfilm på www.AAren.dk.



Indeklimaet har stor betydning for medarbejdernes vel-
befindende på arbejdspladsen. Et dårligt indeklima kan
nedsætte koncentrations- og arbejdsevne, og være
årsag til øget sygefravær hos enkeltpersoner eller ge-
nerelt blandt medarbejderne.

Bedre rengøring gjorde allergimedicin overflødig
"Der kan være mange årsager 
til et forringet indeklima, og
lige så mange løsninger til 
at forbedre det", fortæller 
rengøringsplanlægger Jannie
K. Andersen. "Nogle gange er
løsningen simpelthen bedre
rengøring! Det oplevede vi for
nogle måneder siden, hvor vi
overtog den daglige rengøring i
en større IT virksomhed. Da vi i
løbet af første uge skulle mødes

med vores kontaktperson, var hun ualmindelig glad og til-
freds. Hun kunne nemlig fortælle, at en af deres medar-
bejdere havde fået det så godt på grund af den forbedrede
rengøring, at vedkommende ikke længere behøvede at tage
allergimedicin på arbejdet. Det er jo noget af en solstråle-
historie og et klart bevis på, hvor vigtig kvaliteten af den
almindelige daglige rengøring rent faktisk er", understre-
ger planlæggeren.

Fugt og mikroorganismer giver problemer
En stigende årsag til dårligt indeklima de senere år er fore-
komsten af mikroorganismer, især fra skimmelsvamp, der
dannes ved fugtige steder. Oven på sommerens utallige
vandskader vil vi helt sikkert se mange nye tilfælde af skim-
melsvamp. Der bliver derfor fortsat travlt for skimmels-
vampspecialisterne hos Anders Andersens Rengøring, der
hele sommeren har fjernet vand og fugt samt foretaget fo-
rebyggende svampe- og bakteriedræbende behandlinger. 

Først skal skimmelsvampen konstateres - jo før, jo bedre.
Det kan være svært nok, for svampesporerne i luften er
usynlige. Skimmelsvampen skal derfor findes ved prøve-
tagning og analyse. Heldigvis kan skimmelsvampen fjer-
nes, når den er konstateret, og så er problemet løst. 

Certificeret til Mycometertest
Anders Andersens Rengørings specialafdeling til bekæm-
pelse af fugt og skimmelsvamp er certificeret til at foretage
den patenterede og videnskabeligt dokumenterede Myco-
metertest for både skimmelsvamp og bakterieforekomst.
Bakterieanalysen er blandt andet relevant i forbindelse med
kloakvand. 

Mycometertesten kan foretages på stedet med mobilt la-
boratorieudstyr. Først tages en prøve med en steril vatpind
på det område, der mistænkes for skimmelvækst. Herefter
sættes vatpinden i et lille reagensglas med en enzymvæske. 

100 mikroliter af reaktionsvæsken suges op af reagens-
glasset og overføres til en særlig fremkaldervæske, som der
efterfølgende måles på i flourmeteret. Værdierne fortæller,
om der er tale om skimmelsvamp. Samme metode, dog med
andre væsker, anvendes til bakteriemålinger.

Forebyg og stop skimmelsvamp i tide
Som nævnt er det fugtige områder i bygningen, der 
sætter gang i væksten af skimmelsvampene. Derfor er vig-
tigt at holde øje med, hvor der kan være risiko for fugt-
dannelse. Det kan være fornuftigt at foretage fugtmålinger
blandt andet ved utætheder, kuldebroer og efter vandska-
der. Fugtmåleren kan konstatere fugt dybt inde i en væg
eller nede i et gulv. 

Hvor kolde og varme områ-
der mødes, dannes der kon-
densvand, som giver fugt-
 problemer, hvis ikke der 
er tilstrækkelig luftcirkula-
tion. Disse fugtdannende
kuldebroer måles og ses
med termografering, der
med forskellige farver angi-
ver eventuelle tempera-
turforskelle på det målte
område. 

Ring til skimmelsvamp-
ekspert Jann Møller på
43 99 99 99, hvis du har
spørgsmål eller ønsker
gode råd med hensyn til
at undgå skimmelsvamp
og dårligt indeklima.

Fokus på indeklima
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Planlægger Jannie

K. Andersen 

glæder sig over en

meget tilfreds

kunde.

Inspektør Jann

Møller og hans

tilsynsførende

Bo Schnack 

Nielsen udarbej-

der en hand-

lingsplan på en

skimmelsvamp-

opgave.

Den patenterede

og videnskabe-

ligt dokumente-

rede Mycometer-

test-metode 

består af fire

faser.

Termografisk

måling afslører

eventuelle fugt-

skabende kulde-

broer.

Fugtmåling på

væg i et rum,

hvor der har

været vandskade.



Vi siger altid JA! 
Fleksibel rengøring og service

D A G L I G  R E N G Ø R I N G
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Med daglig rengøring som omdrejningspunkt fungerer
Anders Andersens Rengøring hos mange kunder som en
bredtfavnende og fleksibel serviceenhed, der hurtigt træ-
der til, når kunden skal have løst andre opgaver. 

”I forbindelse med
vores daglig rengø-
ring mærker vi en sti-
gende interesse hos
kunderne for vores
store fleksibilitet. 
Vi har en lang række
specialistkompeten-
cer, som gør os i
stand til at give kun-
derne en ekstraordi-

nær service på mange områder”, fortæller Doris Fischer,
der er driftschef for serviceydelsen Daglig rengøring. 

Fokus på ekstra behov
”Vi er hos vores kunder hver dag, og har derfor en rigtig
god føling med, hvor og hvornår den enkelte kunde har
behov for at få løst ekstraopgaver. Vi er observante og
siger altid ja til at påtage os en serviceopgave, uanset
hvad den består i. Vi finder en god løsning hver gang -
og hurtigt, hvis det er nødvendigt”. 

Ekstraopgaver kan omfatte alt fra hovedrengøring, spe-
cialrengøring, flytteopgaver, gulvbehandling og gardin-
vask til akut rengøring i forbindelse med fx vandskader,
skimmelsvamp, håndværksarbejde, farlige istapper og
sne på taget osv. Vores afdelinger for ejendomsservice
og vinduespolering har den nødvendige know-how og
teknologi, herunder et stort antal lifte, til at klare de
opgaver, der kræver mere end almindelig rengørings -
service".

Forebyggende service 
”Vi er også opmærksomme på i rette tid at påpege behov
for vedligeholdelse af de fysiske rammer. Det er jo bedre
og billigere at forebygge skader end at skulle reparere
eller købe nyt, fx når det handler om gulve af træ, lino-
leum, natursten eller tæpper. Vi har i Anders Andersens
Rengøring et korps af specialister til at foretage oliering
af trægulve, polish behandling, tæpperens mv.” 

Beredskabspakke til skybrud
”Hen over sommeren har vi fået stor erfaring i håndte-
ring af de akutte opgaver i forbindelse med vandskade,
og vi har fået store roser fra kunderne for vores hurtige
og talstærke indsats. Vi udnytter nu den værdifulde er-
faring til at sikre vores kunder en hurtig, effektiv og kor-
rekt håndtering ved fremtidige vandskadeproblemer. Det
gør vi med en særlig beredskabspakke, som vi tilbyder in-
teresserede kunder”, slutter Doris Fischer.

Vil du høre mere om den nye beredskabspakke eller om,
hvordan du får super fleksibel rengøring og service 
i hverdagen, så ring 43 99 99 99 – og spørg efter en
konsulent i Daglig rengøring.

Flytteopgaver 

- her opmagasine-

ring af antikke

møbler, der er

blevet 

vandskadet.

Grundrengøring 

af radiatorer i

forbindelse med

renovering.

Driftschef Doris

Fischer og 

afdelingen for

daglig rengøring

finder altid en

løsning.

Nedtagning af

gardiner til 

gardinvask.

Tastaturrens.

Stående møde,

hvor der sker 

prioritering af

igangværende

ekstraopgaver.



I sommeren 2010 overtog Anders Andersens Rengøring
naboejendommen til domicilet i Taastrup. Efter total-
renovering blev den nye bygning taget i brug, herunder et
helt nyt og topmoderne servicelager på 1200 m2. 

Udover at sørge for midler, materialer og redskaber til alle
de rengørings- og serviceopgaver, som Anders Andersens
Rengøring løser i hverdagen, har servicelageret stor suc-
ces med at sælge og levere papirvarer, sæber, dispensere
mv. direkte til kunderne til brug i deres køkken- og 
toiletmiljøer. 

Det nye servicelager og varesalget til kunderne styres af
lagerchef Thomas Olsen, der herunder beskriver, hvilke 
fordele kunderne opnår ved at købe hygiejneprodukter og
forbrugsartikler fra servicelageret.

1: Vi lagerfører alle varer og mærker, og det betyder 
leveringssikkerhed for kunden.

2: Vi har ekspertisen til at rådgive kunderne, så de får en
skræddersyet leveringsløsning, der fuldstændig matcher
deres behov og budget. Også på nye dispensere!

3: Vi kan tilbyde særdeles attraktive priser. 

4: Vi kan levere løbende, så kunderne ikke behøver at
indkøbe og opbevare et kæmpe lager af fx papirvarer. 

5: Vi er, via vores rengøringsfolk, ude hos kunderne
hele tiden. Vi kan derfor tage os af al håndtering vedrø-
rende de daglige forbrugsartikler. Samtidig sikres kunden
mod at komme til at mangle papir eller artikler på noget
tidspunkt.

6: Vi sætter de leverede varer helt på plads, uden at
kunden behøver at foretage sig noget. 

7: Kunden sparer tid på at kontrollere leverancer og på
administration. 
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Lagerchef Thomas

Olsen glæder sig

over det nye top-

moderne service-

lager og det

stigende antal

kunder, der køber

og får leveret 

papirvarer samt

hygiejne- og 

rengøringsartikler

fra servicelageret.

7 gode grunde til at få håndpapir, 
toiletpapir, sæber og rengøringsartikler 

leveret fra nyt servicelager

Ring til lagerchef Thomas Olsen 
på 43 99 99 99, og få gode råd til en 

suveræn leveringsløsning.
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Allerede i 

receptionen 

fornemmer man, 

at Aller Huset er

lige så fantastisk

indeni som det 

ser ud, når man

betragter det 

udefra.

Skulptur i bronze

af Aller Medias

grundlæggere, 

Carl Julius Aller 

og hustruen Laura,

kan ses i kantinen.

Farverig 
underholdning 
fra et enestående
mediehus

På Havneholmen i Køben-
havn ligger det fantastiske
Aller Huset, som Aller
Media tog i brug som sit
nye domicil i 2009, efter i
135 år at have drevet me-
dievirksomheden fra den
gamle adresse i Valby. Aller
Husets smukke maritime
udformning går op i en hø-
jere enhed med den unikke
beliggenhed med havne-
bassin og vand til begge
sider i hele husets længde.

Huset går ud i en spids for enden, så det forfra fuld-
stændig ligner stævnen på et skib, der kommer sejlende
mod en. Fra siden ligner huset ligeledes et stort flot pas-
sagerskib, der om aftenen og natten spejler sit lys i vand-
overfladen.

Fra receptionen ved hovedindgangen til bestyrelsesmø-
delokalet længst væk oppe på syvende etage er huset
gennemtænkt og gennemført efter alle kunstens regler.
Facader af glas og norsk granit, træbeklædning på væg-
gene og naturstensgulv i stueetagen udgør de mest frem-
trædende materialer i det 18.000 kvadratmeter store hus,
der dagligt er arbejdsplads for ca. 550 medarbejdere. 
Trævæggene er udført med lydabsorberende riller, der ef-
fektivt fanger lydene fra de mange aktiviteter og menne-
sker i huset, så der altid er en behagelig afdæmpet
atmosfære. 

Underholdende ugeblade til hele Norden
Aller er Nordens største udgiver af ugeblade med et sam-
let ugentligt oplag på næsten 3 millioner eksemplarer,
heraf udgives ca. 1 million i Danmark. De overordnede
nøgleord for det læse- og billedstof, som Aller tilbyder
læserne er henholdsvis underholdning, inspiration og ud-
vikling. De fleste danskere kender Aller Medias ugeblade,
heriblandt Se & Hør, Familie Journal, Billed Bladet, Ude
og Hjemme, Kig Ind, Søndag og Femina, og magasinerne
IN, ELLE, Psykologi og Tidens kvinder m.fl.

Udover blade, bøger og magasiner står Aller Media også
bag mere end 40 forskellige hjemmesider, der knytter sig
til bladene eller er selvstændige websites, fx pris-søgesi-
derne DVD priser, EDB priser og HI-FI priser.

Portræt af familien bag virksomheden
Den nordiske mediekoncern er et familieforetagende, der
blev grundlagt tilbage i 1873 af Carl Julius Aller og hans
hustru Laura under navnet Carl Allers Etablissement, i dag
Aller Holding A/S. Siden da har nye generationer af Aller
familien videreudviklet medievirksomheden og ført den
gennem de store forandringer og nye teknologiske tids-
aldre, der har præget medieverdenen og den grafiske
branche de seneste 3-4 årtier. 



Bestyrelsesmødelokalet på 7. etage ligger helt ude i
”stævnen”, og har derfor form som en spidsvinklet tre-
kant. Det store mødebord følger lokalets form, og ligner
et A, der ligger ned – A for Aller. Det mest fascinerende i
bestyrelsesmødelokalet hænger imidlertid på væggen, for
her ses virksomhedens historie i form af portrætmalerier
af de Aller familiemedlemmer, der gennem tiden har stået
i spidsen for Aller koncernen. I nederste række ses por-
trætterne af den nuværende generation - Bettina Aller,
Erik Aller og Kathinka Aller - der i dag leder den store
nordiske bladudgivervirksomhed.   

Kæmpe markedsandel
Senest opgjorte årlige koncernomsætning lød på knap ca.
4 mia. kroner, mens overskuddet lå i nærheden af 300 mil-
lioner kroner. Det er store tal fra en af de største aktører
i den stærkt konkurrenceprægede bladverden. Aller har
da også en markedsandel på 73 % på det danske uge-
bladsmarked og 19 % andel inden for magasiner. Som
nævnt udgiver Aller i alt ca. 1 mio. eksemplarer af deres
ugeblade i Danmark, hver uge, og da hvert eksemplar i
gennemsnit læses af to personer, er der altså hele 2 mil-
lioner danskere, der hver eneste uge læser et af Allers
blade.

Aller Huset vandt kåring 
I november 2009 blev Aller Huset vinder i kategorien
”kontorhuse”, da Københavns Kommune skulle kåre Kø-
benhavns smukkeste bygninger. Mediehuset blev kaldt et
”Gesamtkunstwerk”, hvor der er tænkt på alt. En af de
mange unikke deltaljer er de molekyleformede kuppel-
lamper, der hænger i forskellige højder fra loftet i det
store, åbne atrium. Lamperne udgør tilsammen en lys-
skulptur med navnet ”Tomorrows Weather Copenhagen”,
da lyset fra lamperne både skifter farve og styrke i forhold
til, hvordan vejret bliver næste dag. Lysinstallationen får
vejrinformationen til lyssætningen fra en direkte opkob-
ling til DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. 

I Anders Andersens Rengøring er vi meget stolte over, at
Aller allerede før deres indflytning i august 2009 betroede
os opgaven som leverandør af daglig rengøring og vindu-
espolering i deres fantastiske hus. Vi nyder det enestå-
ende samarbejde, hvor der er fuld overensstemmelse i
opfattelsen af, at den daglige kvalitet i rengøringen er
forudsætningen for, at huset i mange, mange år frem fort-
sat vil fremstå som et smukt, inspirerende og stilfuldt me-
diehus. 
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Hvis en leverandør af vinduespolering alene tænker i
standardløsninger, vil de konkrete muligheder for at
arrangere vinduespoleringen på en smartere måde
ofte blive overset. Derved går kunden glip af attrak-
tive gevinster i form af økonomiske besparelser eller
mere vinduespolering og service for det eksisterende
budget.

I langt de fleste opgaver, vi kigger på for første gang,
finder vi som regel flere muligheder for at udarbejde en
poleringsløsning, der tilgodeser kundens ønsker og reelle
behov bedre, uden at det koster mere, snarere tvært i
mod. Mange års erfaring og know how samt branchens
største udvalg af lifte gør os i stand til at trimme de fle-
ste opgaver, og sikre bedre løsninger til bedre priser.

Det handler om at tænke kreativt! For måske tilgodeses
poleringsbehovet i et stort hus bedst, hvis poleringsfre-
kvensen er forskellig fra område til område i huset. Det
kan have noget med belastningsgraden at gøre, eller om
det er et mere eller mindre synligt sted, der er tale om.
Måske kan der klares andre liftkrævende opgaver, når lif-
ten alligevel er i brug ved vinduespoleringen. 

4 nye lastvognslifte
Vi får stadig flere og flere liftopgaver, og vi har derfor
netop indkøbt fire nye helt ens lastvognslifte, der har en
arbejdsradius på 20 meter. To af de nye lifte har base ved
hovedafdelingen i Taastrup, og to kører ud fra vores Vejle
afdeling. 

Landsaftale med Nykredit
Nykredit A/S har indgået koncernaftale med Anders 
Andersens Rengøring om at stå for vinduespoleringen i
Nykredits kontorhuse og Nykredit centre i hele Danmark
samt i hovedsædet i København. 
”Vi er utrolig stolte over at være valgt af Nykredit til
denne omfattende opgave, der drejer sig om vinduespo-
lering på mere end 70 adresser rundt om i landet. Det er
alle flotte bygninger, der er placeret centralt på meget
attraktive adresser i de forskellige danske byer. Vi glæder
os over at yde vores lille bidrag til, at Nykredits huse

fremstår flotte og præsentable. Vores polering omfatter
også Nykredits to store domiciler ved Kalvebod Brygge -
”Glaskuben” og det nye ”Krystallen”, fortæller Knud An-
dersen, der er driftschef for vinduespoleringen.
Den seks etager høje Krystallen ser let og svævende ud på
grund af glasfacaden, og fordi bygningen kun står på jor-
den i tre punkter, så man kan kigge og også gå under
den. På pladsen ved siden af huset har Nykredit etable-
ret Københavns største springvand med 2000 vandsøjler,
og de kan alle ses med flot belysning, når mørket falder
på. safdelingen.

Få mere vinduespolering 
for pengene

F O K U S  P Å  V I N D U E S P O L E R I N G
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53 meter lift 
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Driftschef Knud
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Kalvebod Brygge.

Driftsleder Frank

Johansen er 

med til at sikre

nye kunder 

bedre løsninger.



Weekenden den 2.-3. juli 2011 vil
blive husket meget længe for det vilde
skybrud, der på kort tid afleverede 15
cm vand i Københavnsområdet. Det er
det værste regn-uvejr, der er registre-
ret i mere end 100 år. Uvejrets vold-
somhed kom bag på vejrtjenesterne,
fordi det udviklede sig på rekordtid i
det sydlige Sverige, lige før det nåede

Danmark. De store vandmængder gav oversvømmelser
både ude og inde, og overfyldte kloakker pressede bak-
teriefyldt kloakvand op gennem afløb og toiletter mange
steder.

”Vores skadeserviceafde-
ling, der er specialiseret
i bekæmpelse af fugt og
skimmelsvamp, gjorde en
formidabel indsats for at
komme kunder med vand-
skade til hjælp meget
hurtigt”, fortæller drifts-
chef for Ejendomsservice
Michael Christoffersen.
”Inspektøren og hans

folk var på plads med vandpumper, vandsugere og affug-
tere hos de første kunder allerede en time efter, der var
blevet ringet efter deres assistance”.

Telefonen kimede konstant hos inspektør Jann Møller i døg-
nene efter skybruddet. ”Vi måtte lave ventelister og esti-
mere, hvornår vi kunne hjælpe den enkelte kunde. Når vi
havde fået vand, slam og snavs suget væk, opsatte vi store
affugtere for at begrænse skaderne og undgå udvikling af
skimmelsvamp.
Ofte skal affugterne køre i mange dage for at sikre tilstræk-
kelig tørhed efter vandskade. Har der været tale om kloa-
kvand, kræves særlige forholdsregler i forbindelse med
fjernelsen af vand og slam, ligesom der efterfølgende skal
foretages en bakteriedræbende behandling af de ramte ste-
der”, fortæller Jann Møller, der lørdag aften den 2. juli måtte
afbryde familiehyggen for at samle folk og udstyr til at klare
vandopgaver rundt om i København.

Få en dialog om effektiv håndtering af problemer 
med vandskade, fugt eller skimmelsvamp. 
Ring til inspektør Jann Møller på 43 99 99 99.

Inspektør Bjørn Rasmussen med assisten-
terne Mihad Rahmic og Martin Christen-
sen ved Søborg-ejendommen Dalstrøget,
som har været kunde i 28 år.

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

Et nyt system med for-fugtede gulvklude til trappevask
har gjort servicemedarbejdernes arbejde langt mere er-
gonomisk end tidligere. Samtidig bliver vaskekvaliteten
på trapperne væsentligt bedre. 

”Systemet består i at anvende mange rene gulvklude i
hver opgang”, fortæller inspektør Bjørn Rasmussen. ”Vi
bruger en helt ren gulvklud for hver eneste etage, det vil

sige mindst 5 rene og gennemvædede gulvklude i en op-
gang til 4. sal. Vaskeresultatet bliver fremragende, fordi
der hele tiden anvendes rene klude. 
Imidlertid ligger den største gevinst på ergonomisiden,
da servicemedarbejderne ikke længere skal bære spande
med vand eller vride gulvklude dagen lang. Gulvkludene
lægges blot til vask, når de har været brugt fra den ene
etage til den anden.

Hurtig og effektiv indsats efter skybrud

Flottere trapper og bedre ergonomi 
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Øverst: 
Skimmelsvamp-
forebyggende 
behandling.

Nederst: Affugter
kører ofte i mange
dage.

Bemærk det åbne

vindue. Vandet står

lige så højt inden-

for.

Vandsugere og 

affugtere skal på

opgave. Teamet, der tager sig af fugt-, vandskade- og skimmelsvampopgaver.

Det nye system kræver mange rene gulvklude. 
Der lægges en ren gulvklud på hver etage på vej op. Herefter vaskes trapperne 

oppefra og hele vejen ned.
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Det kører rigtig godt i Jylland

2011 har indtil videre været er forrygende år for Anders
Andersens Rengørings Vejle afdeling. En vækst på mere
end 28 % i afdelingens kundeaktiviteter har oversteget
alle forventninger. Samtidig tegner der sig mange nye
spændende projekter ude i horisonten.

Vellykkede opstarter hos LRØ 
og Holst, Advokater
Den 1. august 2011 havde vi en god og
vellykket opstart på daglig rengøring
hos LandbrugsRådgivning Østjylland I/S
(LRØ) i LandbrugetsHus. Det flotte hus
ligger i Horsens, og får også poleret vin-
duer af Anders Andersens Rengøring. 

Præcis en måned senere havde vi så fornøjelsen at starte
daglig rengøring op hos Holst, Advokater, der ligger i 
Aarhus midtby, og er en af byens store erhvervsorienterede
advokatvirksomheder. Også hos Holst, Advokater tager vi
os af vinduespoleringen.

Snart daglig rengøring hos Vola A/S og NRGi 
Skuer vi lidt fremad, ligger der to opstarter på daglig ren-
gøring, som vi glæder os meget til. Den ene er hos Horsens

virksomheden Vola A/S, der designer og
fremstiller vandhaner, brusere og tilbehør
i eksklusivt og tidløst skandinavisk design
til toilet-, bade- og køkkenmiljøer. 

Straks i det nye år gælder det så daglig
rengøring hos NRGi i deres domicil og 
hovedkontor i Aarhus. Dette er en udvi-

delse af samarbejdet med NRGi, da vi i forvejen varetager
den daglige rengøring hos NRGi Horsens. 

NRGi er et forbrugerejet energiselskab, hvor selskabets godt
200.000 kunder (dem med en NRGi el-måler) samtidig er
selskabets ejere. NRGi beskæftiger ca. 1100 medarbejdere,
og vi vil i Anders Andersens Rengøring gøre alt for at sikre
dem en behagelig ren hverdag. 

Trappevask og ejendomsservice hos nye boligkunder
Der er også godt gang i etableringen af nye samarbejdsaf-
taler inden for ejendomsservice. Blandt andet er der ind-
gået aftaler med Boligforeningen Ringgården afd. 21/
Rydevænget i Aarhus, Boligforeningen 1932, afd. 6/ Ting-
højs Allé i Esbjerg og Alboa, afd. 27/ Ny Vestergårdspark lll
i Viby. Samarbejdet med Alboa er udvidet, så vi også skal
sørge for rengøring flyttelejligheder i hele Alboa, der om-
fatter både Viby Andelsboligforening, Højbjerg Andelsbo-
ligforening og Boligforeningen BO&LIV. Vi glæder os til at
sikre beboerne alle steder en god og ordentlig service.

Cykelsponsor og med i et rullende erhvervsnetværk
Hvis nogen synes, de har hørt navnet LRØ i forbindelse med
sport, er det ganske rigtigt. For LRØ indgår i navnet på et
af Danmarks førende professionelle cykelhold, Glud & Mar-
strand – LRØ Rådgivning. Anders Andersens Rengøring er
sponsor for det Horsens baserede cykelhold, og er samtidig
aktiv i Connecting Østjylland, der er et motions- og er-
hvervsnetværk tilknyttet eliteholdet. Her mødes erhvervs-
ledere fra eliteholdets sponsorvirksomheder for at cykle og
træne sammen, samtidig med at de har mulighed for at ud-
veksle ideer og skabe forretningsmæssige relationer med
hinanden.

LandbrugetsHus,

LRØ i Horsens

NRGi domicil og

hovedkontor i 

Aarhus.

”Hos LRØ har vi fået synlig rengøring. To søde og smi-
lende Anders Andersen medarbejdere klarer den 
daglige rengøring i LandbrugetsHus til alles tilfreds-
hed. Hvis vi ønsker noget anderledes, er der altid fuld 
forståelse og stor velvilje til at finde en løsning, som
fungerer optimalt. Vi har ikke længere vores egen 
papirkurv, men afleverer affald på nogle opsamlings-
steder på etagerne. Det fungerer fint, når først man
har vænnet sig til det – og det betyder, at vi nu får
mere rengøring for pengene!
Vi er meget tilfredse med at have Anders Andersens
Rengøring som leverandør af den daglige rengøring i
LandbrugetsHus”.

Per Bardrum
direktør i 

LRØ Rådgivning.

Her ses Connecting Østjylland - det rullende motions- og erhvervsnetværk for ledere fra de virksomheder,
der er sponsorer for det professionelle cykelhold - Glud & Marstrand - LRØ Rådgivning.
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FIF Håndbold
Den traditionsrige Frederiksberg klub med hele 13
mesterskaber bag sig, har umiddelbart i skrivende
stund fået en lidt svær start på den nye hånd-

boldsæson. Hos FIF kvinderne i Guldbageren Ligaen er det blevet
til en sejr og tre nederlag i de første fire kampe. Herrerne spiller i
1. division, den næstbedste række, og har her tabt begge de to
kampe, holdet har spillet indtil videre. Håndboldsæsonen er imid-
lertid lang og kun lige begyndt. Vi sender håb og positive tanker
i retning af FIF, og håber, at begge hold stille og roligt får kæm-
pet sig opad i tabellen, så de i sidste ende får indfriet de sports-
lige forventninger.

Vejle Boldklub Kolding
Den 1. juli 2011 blev fusionen mellem Vejle Bold-
klub og Kolding FC en kendsgerning under det nye
navn Vejle Boldklub Kolding, som officielt forkortes

Vejle-Kolding. Udover at have et 1. divisionshold har den nye klub

også et hold i reserveholdsturneringen samt et hold i både U/19-
Ligaen og U/17-Ligaen. 

Hjemmebanen for Vejle Boldklub Kolding er Jokri Park i Vejle, hvor
der kan være ca. 10.500 tilskuere. På denne bane spiller holdet i
røde trøjer, hvide shorts og hvide strømper. På udebane er holdet
iklædt hvide trøjer, blå shorts og blå strømper. 
Vejle Boldklub Kolding spiller på Vejle Boldklubs licens, og videre-
fører derfor Vejle Boldklubs historiske statistik, der blandt andet
fortæller om fem titler som Danmarksmester - i 1958, 1971, 1972,
1978 og 1984 - og seks hjemførte pokalmesterskaber i Landspo-
kalturneringen.

Vi ønsker Vejle Boldklub Kolding al mulig held og lykke i kampen
for at vende tilbage til Superligaen. Holdet holder sig i skrivende
stund rigtig godt til i toppen af tabellen, og er lige nu det næst-
mest scorende hold.

F.C. København
Oven på sidste sæsons triumfer og store oplevelser i Champions
League var det selvfølgelig lidt ærgerligt, at det ikke lykkedes FCK
at kvalificere sig til gruppespillet i Champions League i denne
sæson. Nu gælder det i stedet Europa League, som naturligvis også
kan byde på nogle spændende og seværdige fodboldkampe i Par-
ken. Vi glæder os i hvert til at følge holdets kommende Europa 
League kampe, hvor de møder henholdsvis FC Vorskla Poltava fra
Ukraine, belgiske Standard Liege og det tyske hold Hannover 96.

Vi håber naturligvis, at FCK spiller sig videre fra gruppespillet.
Måske bliver kampen mod Standard Liege i Parken den 15. decem-
ber en afgørende kamp for FCKs videre skæbne i Europa League 

- en slags finalekamp i et fyldt og stemningsfyldt Parken. I vores
konkurrence i denne udgave af Rent ud sagt er det netop billetter
til kampen i Parken mod Standard Liege, du kan vinden. 
På trods af fraværet af profiler som Jesper Grønkjær og William
Qvist, indkøring af flere nye spillere og ikke mindst en ny dirigent
i form af træner, Roland Nillson, har FCK gjort det suverænt godt
i den indledende del af den nye Superliga sæson. Det er godt, for
i denne sæson er der ekstra meget at kæmpe om. For det hold, der
bliver ny Danmarksmester, kvalificerer sig samtidig direkte til grup-
pespillet i næste års Champions League sæson. 

Held og lykke til FCK.

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:

26. oktober Taastrup..DR  
27. oktober Vejle......DR
2. november Taastrup ..ES  

23. november Vejle ......ES
30. november Taastrup..DR  
14. december Taastrup..DR
4. januar Taastrup ..ES

25. januar Taastrup....DR  
22. februar Taastrup....DR    
29. februar Taastrup....DR    
29. februar Vejle ........ES    
7. marts Vejle ........ES

28. marts Taastrup....DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine uge: 6 12

Polishkursus uge: 40 45 12

Oliering uge: 49 11

Tæpperens uge: 46 3

Renrum uge: 41 7

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  april 2012

Godt samarbejde fra første dag
I nummer 6 på Amager Boulevard ligger den flotte domicilbygning AB6,
der er bygget og ejet af Hafonn A/S. Ejendommen udlejes til forskellige
virksomheder, blandt andre softwarevirksomheden SimCorp. 
Det er Hafonn, der står for drift og vedligeholdelse af bygningen, der
ifølge Hafonns ejendomsinspektør, Poul Dall, nok er Københavns mest
tekniske bygning. Poul Dall udtaler:

”Det er et gennemført ”intelligent” hus, alt er CTS styret. Huset stod fær-
digbygget i oktober 2008, og allerede mens det var en byggeplads, sam-
arbejdede vi med Anders Andersens Rengøring, der tog sig af oprydning
og rengøring før indflytningen. Vi har haft et perfekt samarbejde med
Anders Andersens Rengøring fra første dag, og det gælder både den dag-
lige rengøring, vinduespoleringen og deres ejendomsservice, idet de bl.a.
også passer vores vandbassin og blomsterbede udenfor.

Det er en super løsning, vi har med Anders Andersens Rengøring. De er
meget ansvarlige og selvkørende, hvilket er en kæmpe lettelse. Jeg be-
høver ikke at kontrollere og følge op på tingene, så jeg sparer en masse
tid. Fx klarer vinduespudserne selv CTS styringen af solskærmene, jeg ud-
leverer blot en bærbar computer med trådløs funktion til dem. Det bety-
der rigtig meget at have selvstændige og ansvarlige servicefolk, og det
har vi i samarbejdet med Anders Andersens Rengøring”.

Hafonns ejendomsinspektør Poul Dall
og inspektør Gitte Andersen.

Dalgas Have • Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt • SDC - Skandinavisk Data Center A/S
Nykredit Kuben • A/B Lindebo • Gl. Mønt • E/F Dommervænget • Køge Almene Boligselskab

Coin Fondsmæglerskab A/S • Pensam • Europark A/S • Plejecentret Lindegården • Boligforeningen Ringgården
NRGI Administration A/S • LRØ I/S • Vejlefjord Hotel og Konference • Elro Erhverv A/S • Vola A/S


