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Anders Andersens Rengøring og PenSam - et rent samarbejde

Rent ud sagtRent ud sagt

Vind en lækker MOUNTAINBIKE !

VIDSTE DU dette om Svanemærket? 

3F ANBEFALER ... 



Vi har hermed nået et ambitiøst mål, for
Svanemærket er det mest kendte og aner-
kendte miljømærke i Norden. Samtidig
stiller mærket mange ekstra krav, der går
langt videre end det rent miljømæssige.
Derfor er vores Svanemærkning med til
at understrege, at vi er en seriøs og an-
svarlig leverandør i den danske rengø-
ringsbranche.

Det er en krævende proces at blive
godkendt, og det gør blot den pro-
fessionelle fornøjelse endnu større,
når vi nu kan tilbyde Svanemærket
kvalitetsrengøring til store danske
virksomheder, der prioriterer miljø
og etik i deres indkøb af produk-
ter og ydelser.

Gennem det meste af 2011 og frem til i dag
har medierne igen og igen afsløret regel-
brud, snyd og bedrag i rengøringsbranchen,
herunder sort arbejde, underbetaling, tyveri
og skræmmende dårlige arbejdsvilkår. 

Den slags forhold tilsidesætter og ødelægger
almindelig sund konkurrence og prisdan-
nelse i rengøringsbranchen. De uvirkeligt
lave tilbudspriser der ses, presser det gene-
relle prisniveau i markedet på et kunstigt
eller lige frem ”ulovligt” grundlag.

Medarbejderne betaler prisen
Glæden ved meget lave rengøringspriser har
en bagside, for de tilbydes oftest på bekost-
ning af rengøringsmedarbejderne. Spektret
for det, medarbejderne udsættes for, går fra
direkte lønsnyd og grov udnyttelse, til et
stadigt stigende tidspres, hvor medarbej-
derne skal overkomme mere og mere på kor-
tere tid. De skal udføre dårligere rengøring,
fordi det hele skal gå så stærkt, at prisen
kan holdes under det normale niveau i en
”ren” konkurrencesituation.

Hellere bedst end billigst
Selv uden lønsnyd er det nemt at levere 
billig rengøring, hvis den udføres sporadisk
og overfladisk. Der er dog bare ingen, der
bliver tilfredse på den måde - hverken ren-
gøringsfolkene, der må leve med dårlig 
samvittighed, eller brugerne, der skal leve
med urene og nussede omgivelser. 

Anders Andersens Rengørings fokus er på at
levere branchens bedste og mest stabile ren-
gøring. Ingen overspringninger eller snyd på
vægtskålen. Vi VIL levere et godt håndværk,
og det kan ikke samtidig være billigst. 
Hellere bedst end billigst.

Jeg ønsker alle et 
rigtigt godt forår med
masser af sol og varme,
så alt det grønne kan spire
og blomstre. 

Anders Andersen

Anders Andersens Rengøring
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Anders Andersens Rengøring 

er førende leverandør af daglig 

kvalitetsrengøring i Danmark, 

og landets største leverandør af 

vinduespolering. 

Inden for ejendomsservice er vi 

størst på trappevask. 

Vi er godt 800 medarbejdere, 

og alle har fokus på at sikre dig 

som kunde den bedste rengørings-

kvalitet og service, du 

kan få i Danmark.

GODKENDT 
til Svanemærket rengøring
Anders Andersens Rengøring er nu Danmarks første og foreløbig 
eneste landsdækkende rengøringsselskab, der er Svanemærket.

SNYD ødelægger almindelig sund konkurrence
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Et godt 

arbejdsmiljø, 

god uddannelse 

og kvalitetssikring

er blandt kravene.

VIDSTE DU, at 
Svanemærket rengøring også 
handler om godt arbejdsmiljø?

Selvfølgelig handler Svanemærket rengøring om miljø. Men miljø-

kravene til selve rengøringen og rengøringsmidlerne udgør kun en

lille del af de krav, der skal opfyldes, for at rengøringen kan god-

kendes som Svanemærket. Vi skal som rengøringsselskab gøre en

effektiv miljøindsats hele vejen rundt om rengøringen, og samti-

dig overholde en lang række krav til etik, arbejdsmiljø og kvalitet. 

Vi skal opfylde 19 forskellige kriteriepunkter, der blandt andet hand-

ler om at begrænse affald, mindske CO2 udledning, spare vand, 

dosere korrekt mv. Men der er også skrappe krav til kvalitetssikring,

og til at sikre medarbejderne uddannelse og et godt arbejdsmiljø. 

Desuden skal vi dokumentere fuldstændig orden i relation til 

lovgivning og myndigheder, herunder lønforhold, regnskab, skat,

moms mv.

Rengøring med etik og kvalitet
Når du køber Svanemærket rengøring, sikrer du ikke blot dit eget

miljø, men også andres. Og du er samtidig med til at forbedre 

arbejdsmiljøet og begrænse sort arbejde i en branche, hvor fag-

foreninger og myndigheder kæmper for at sikre medarbejderne 

anstændige arbejds- og lønforhold. Udover det holdningsmæssige

og etiske er du også garanteret god kvalitet, for Svanemærket til-

deles kun produkter og services i god kvalitet, da mærket ellers

kan risikere at miste tillid og troværdighed. Det er Miljømærkning

Danmark, der løbende holder os ansvarlige i forhold til kriterierne.

Vil du vide mere om Svanemærket rengøring?
Kontakt gerne vores Teknik og Miljø afdeling på 43 99 99 99 for en

uddybning af kriterier og kundegarantier i den Svanemærkede 

rengøring. Miljømærkning Danmark er certificerings- og kontrol-

myndighed, og på deres website - www.ecolabel.dk - kan du læse

om Svanemærkets krav og kriterier, og finde kontaktoplysninger til

relevante fagpersoner. 

Hele 19 kriteriepunkter

skal opfyldes for at

opnå Svanemærkning.
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Oven på de mange negative historier i medierne om
lønsnyd og dårlig behandling af medarbejderne i ren-
gøringsbranchen, har vi spurgt i Danmarks største fag-
forbund 3F Vejle, hvordan de oplever medarbejdernes
situation i branchen, og hvordan de ser på Anders An-
dersens Rengøring i denne sammenhæng.

Interviewet herunder er med faglig sekretær Britta
Poulsen, der til daglig sidder i 'Offentlig og privat ser-
vice gruppen' i 3F’s Vejle afdeling.

Vi vil gerne takke Britta Poulsen og 3F for at ville svare
på vores spørgsmål, og samtidig sige ja til, at svarene
må gengives i bl.a. vores magasin "Rent ud sagt". 

Hvad kendetegner efter din mening 
rengøringsbranchen lige nu?

"Vi hører om meget lave rengøringspriser, og kan se en
sammenhæng mellem de lave priser og de mange sager
om underbetaling, manglende timer, ulovlige opsigel-
ser mv., som vi hjælper en masse af vores medlemmer
med at udrede.

Hos stort set alle medlemmer ser vi ting og sager i
deres arbejds- og ansættelsesforhold, der ikke er, som
de bør være. Udover underbetaling handler det fx om
ukorrekte timeopgørelser, manglende betaling for 

ekstraarbejde og afløsning, gravide der bliver uret-
mæssigt afskediget og manglende ansættelseskon-
trakter osv. Og der er sager hele vejen rundt - i alle
rengøringsselskaber er der noget at finde – undtaget
i Anders Andersens Rengøring. Hos jer er der næsten
aldrig nogen problemsager, der ikke hurtigt kan klares
og ofte sker det via telefonen".

Siger du lige frem, at Anders Andersens 
Rengøring skiller sig positivt ud i forhold til
de andre rengøringsselskaber?

"Ja, det siger jeg. Og det er ikke noget, jeg bare siger
her til lejligheden. Det er helt ærligt. Jeg kender jer
gennem mange år, og kan sammenligne med resten af
branchen. Man oplever sjældent problemer og sager
hos jer. Samtidig er I åbne og villige til at hjælpe med
at finde supplerende arbejdsopgaver, hvis et medlem
lige mangler nogle timer for at kunne klare sig.

3F ANBEFALER gerne 
Anders Andersens Rengøring 

og roser forholdene for vores 
medarbejdere

Faglig sekretær hos

3F, Britta Poulsen,

kender rengørings-

branchen rigtig

godt.
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Når et medlem overvejer at søge arbejde hos jer i Anders
Andersens Rengøring, så anbefaler vi det med god sam-
vittighed, for vi ved, de ikke bliver snydt eller dårligt
behandlet. Det samme er tilfældet, hvis et medlem eller
en borger ringer og spørger, om vi kender til medarbej-
derforholdene hos Anders Andersens Rengøring. Så giver
vi også gerne vores anbefaling med god samvittighed".

Hvad kan rengøringskunderne gøre for at sikre
sig, at rengøringen hos dem selv udføres af 
kvalificerede rengøringsfolk, og under ordnede
forhold?

"Som rengøringskunde bør man først og fremmest spørge
ind til sit rengøringsselskabs aflønning og overenskom-
ster. Man er altid velkommen til at ringe og høre os i 3F,
om vi kender noget til forholdene hos det rengørings-
selskab, man benytter eller overvejer at benytte.

Rengøringskunderne bør så vidt muligt vælge, at hele
eller dele af rengøringen udføres som 'synlig rengøring'.
Det vil sige, at rengøringen udføres helt eller delvist i
virksomhedens egen åbningstid. På den måde kan kun-
den følge med i, hvem der rent faktisk gør rent på ste-
det, og om rengøringsfolkene ser ud til at trives i deres
arbejde. Man kan tale med folkene, og høre dem om,
hvordan de oplever det at gøre rent hos kunden. På den
måde signalerer man som virksomhed også sin interesse
og respekt for rengøringsmedarbejderne og det arbejde,
de udfører. I mange kedelige sager foregår rengøringen
typisk om natten, hvor medarbejderne er gemt væk og
er ’usynlige’, og hvor ingen kontrollerer, om arbejdet ud-
føres legalt og under ordnede forhold". 

Synlig rengøring er også en måde at sikre sig, at det er
velkvalificerede, velsoignerede og dansksprogede med-
arbejdere, der udfører rengøringen i virksomheden. Om
natten kan der slækkes på kravene, uden nogen umid-
delbart opdager det. Danske sprogkundskaber er også
nødvendige om natten, for rengøringsfolkene skal kunne
forstå vigtige beskeder, og også kunne videregive vigtige
beskeder. Det nytter heller ikke, at medarbejderne er på
herrens mark, når de ser skriftlige instruktioner på dansk
i forbindelse med sikkerhedsprocedurer, alarmer, kemi-
kaliedosering osv.".

Hvad skal man kigge efter for at kunne 
bedømme, om forholdene og arbejdsvilkårene i
forbindelse med rengøringen er i orden?

"Noget af det første man som kunde kan gøre, er at finde
ud af, om det er rengøringsselskabets egne ansatte eller
folk fra en underleverandør, der gør rent i ens virksom-
hed.  Er det en underleverandør, kan der være grund til
at være opmærksom. Også i denne forbindelse er det en
god idé tale med rengøringsmedarbejderne, for så finder
man ud af, om de taler dansk. Gør de ikke det, måske
slet ikke, kan det være værd at følge op på. Man kan
også se på rengøringsfolkenes fysiske fremtræden. Ser de
ordentlige ud i tøjet, og bærer de rengøringsselskabets
logo? Eller er det neutralt tøj, som kan være en under-
leverandør, der ikke skilter med, hvem de er? Det samme
gælder, hvis man ser efter de biler, rengøringsfirmaet
kommer i. Er det pæne biler med selskabslogo? Eller er
det knapt så pæne eller dårligt vedligeholdte privatbiler,
der parkeres og gemmes af vejen et par gader væk fra
rengøringsstedet?

Er det ikke altid sådan, at det man ser, hænger sammen
med det, man får?

Anders Andersens Rengøring er selv et godt eksempel
på dette. Vi bruger jer til vinduespolering, og bemærker,
at både biler og mandskab ser pæne og præsentable ud,
og har Anders Andersen logo på. Samtidig har I styr på
tingene, for når vinduespudserne er færdige med opga-
ven, kommer en af jeres inspektører og kontrollerer det
udførte arbejde. Så her er der god sammenhæng mellem
det vi ser, og det vi får".

Igen og igen må Britta Poulsen

hjælpe rengøringsfolk med at få

retmæssige løn- og arbejdsforhold.

3F Vejle benytter

Anders Andersens 

Rengøring til 

vinduespolering.
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Stort mødelokale til bestyrelsesmøder mv. Receptionsområde.

Fra ren
ARBEJDSMARKEDSPENSION
til alverdens finansielle privatløsninger

I praktisk nær afstand til Hillerødmotorvejens afkørsel 9
i Farum, ligger PenSam’s flotte gule domicil. Det pris-
belønnede murstensbyggeri signalerer gedigent hånd-
værk, og forekommer både indvendig og udvendig
væsentligt yngre end de 26 år, som den ældste del af
PenSam huset har været opført. Første etape af byg-
geriet stod således færdig i 1986, mens anden og
tredje etape kom til i henholdsvis 1990 og 1999, hvor
domicilet nåede op på i alt 13.300 m2. 

PenSam bliver til PenSam-gruppen
Tilbage i 1986 blev det nye hus straks taget i brug af
det dengang nyoprettede PenSam, der var dannet som
et administrationssamarbejde mellem fire pensions-
kasser under fagforbundet FOA (Fag Og Arbejde). De
fire pensionskasser var tidligere blevet etableret for
hhv. amtsvejmænd (i 1977), trafikfunktionærer
(1976), portører (1968) og sygehjælpere, plejere m.fl.
(1966).

Siden PenSam kom til verden har det forretningsmæs-
sige virke undergået en markant udvikling. Fra alene at
administrere arbejdsmarkedspensioner er PenSam i dag
en finansiel koncern, der har fokus på at tilbyde sine
godt 400.000 kunder et bredt spektrum af attraktive
finansielle produkter. Ud over administrationen af ar-
bejdsmarkedspensionerne, som stadig er PenSam's vig-
tigste forretningsområde, omfatter produktudbuddet
også forsikringer, bankforretninger, og private pen-
sionsordninger. Det hele leveres fra PenSam-gruppens
fire selskaber; PenSam Liv, PMF Pension, PenSam Bank
og PenSam Forsikring. 

Økonomisk overskud til FOA's medlemmer
PenSam's mission er klar; det handler om at sikre kun-
derne økonomisk overskud ved hjælp af fleksible og
konkurrencedygtige produkter. I tråd med dette er
PenSam Bank gennem flere år kåret til at være en af
Danmarks billigste banker, og er samtidig en af de
banker med de mest tilfredse kunder. Det er dog ikke
alle og enhver, der kan blive kunde i PenSam Bank og
de øvrige PenSam selskaber. Kravet for at blive kunde
er, at man er medlem af FOA, eller i familie med et
FOA medlem. 

Tilknytningen til FOA og den medlemsbaserede kun-
deplatform kommer til udtryk på flere måder i PenSam.
Blandt andet ved det reelle fokus på at lave pensions-
investeringer og tilbyde finansielle ordninger, der først
og fremmest skal tilgodese kundernes økonomiske
behov og muligheder gennem livet, og ikke en gruppe
investorers mere eller mindre kortsigtede ønsker om
udbytte.

Demokrati gennem forbrugergrupper 
PenSam har samtidig et demokratisk element i form af
forbrugergrupper, hvor kunderne kan øve indflydelse
på deres pensionsordninger. I PenSam Liv er der en
'forbrugergruppe' til hver af de fem pensionsordnin-
ger, der administreres for henholdsvis 'social og sund-
hed', 'den pædagogiske sektor', 'kost og service',
'teknik og service' og for 'ledere'. 

Hovedindgang.



I café Pit'en er

der friskbrygget

kaffe, small talk 

og bordfodbold.

Steen Brandt-Olsen

fra PenSam's 

tekniske service,

og underdirektør

Jan Hagemann,

der er ansvarlig for

Indkøb og Service.

Inspektør Susy Leidersdorff og rengøringsteamet.Kreativt miljø til uformelle møder.

En forbrugergruppe består af personer, der er valgt blandt
kunderne i den konkrete pensionsordning. Interesserede
kunder kan lade sig opstille og demokratisk vælge ved af-
stemning på forbrugergruppens årsmøde, der finder sted
hvert efterår. De valgte personer skal så den følgende 12
måneders periode repræsentere og være bindeled for alle
kunderne i pensionsordningen. Der er generelt stor in-
teresse blandt pensionskunderne for at være aktive og
søge indflydelse på PenSam's dispositioner via forbru-
gergrupperne. Det kan handle om etik, nye ideer, gode
råd og meget andet.

Et aktivt og indbydende hus
Der er altid mange gæster og møder i PenSam's hus, der
rummer 11 flotte og velindrettede mødelokaler i forskel-
lige størrelser. Mødelokalerne bookes elektronisk hos Tek-
nisk Service, hvor Steen Brandt-Olsen og kolleger sørger
for klargøring af lokale og de faciliteter mv., der er be-
stilt i forbindelse med bookingen. 

Der er en rar atmosfære i huset, og man fornemmer, at
PenSam er en god arbejdsplads, hvor der er masser af

smil og venlighed. De 350 medarbejdere kan vælge mel-
lem mange sunde, sjove og sociale aktiviteter, når ar-
bejdsdagen er omme, eller før den begynder. I den store
løbeklub trænes der blandt andet til DHL-stafetten, i mo-
tionssalen trænes styrke og danses Zumba, og der er
også mulighed for at spille badminton, komme på fiske-
tur og meget andet. 

Succes med outsourcing af rengøringen 
Vi blev glade og stolte, da underdirektør hos PenSam 
Jan Hagemann  i efteråret 2011 overbragte os nyheden
om, at PenSam efter grundige forberedelser havde valgt
at outsource den daglige rengøring til Anders Andersens
Rengøring. Det glæder os også meget, at PenSam i dag
giver udtryk for, at vi lever op til forventningerne, og at
både overdragelsesprocessen og samarbejdet det første
halve år har været en succes. Det skal være os en stor
fornøjelse at levere Svanemærket kvalitetsrengøring og
fortsætte det gode samarbejde med PenSam og vores
daglige kontaktperson, Steen Brandt-Olsen, i mange år.
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'Gamle' kunder 
kommer RETUR Eks-kunder vender ofte tilbage, når de 

har prøvet en anden leverandør.

Det sker, at en tilfreds kunde fristes af et billigere
poleringstilbud end vores, fx i forbindelse med en
udbudsrunde. Glædeligvis oplever vi igen og igen,
at kunderne kommer retur. 

Det er altid en glæde og fornøjelse at hilse nye kun-
der velkommen. Fornøjelsen er dog mindst lige så stor,
når vi kan sige ”velkommen tilbage” til en tidligere
kunde. For når en tidligere kunde igen foretrækker at
samarbejde med os, efter at have afprøvet en anden
leverandør, er det som at blive udråbt som den bedste
i en direkte sammenligning. 

To af de store kunder, vi netop har haft glæden at byde
velkommen tilbage, er Københavns Universitet og
Københavns Rådhus. Begge steder kender vi opga-
ven til bunds, og kan fortsætte vores kvalitetspole-
ring, hvor vi måtte slippe for et par år tilbage.

Prisstærk vinduespolering til store bygninger 
og glasfacader
Anders Andersens Rengøring er specialist i at skræd-
dersy kreative løsninger, der både sikrer kvalitet og 
effektiv stordrift. Det har gjort os til Danmarks 
største leverandør af vinduespolering. 

Vi kan som regel håndtere nye poleringsopgaver på en
smartere måde, så der opnås værdifulde effektivitets-
gevinster og en bedre serviceoplevelse.  

Som kunde får du:
• Branchens største og mest fleksible 

liftpark – op til 53 meter.

• En samarbejdspartner der kan løse ALLE 
opgaver - intet er umuligt!

• En effektiv poleringsplan, der overholdes.

• Inspektører der godkender den udførte 
vinduespolering.

• Branchens mest udviklede kvalitetssystem 
til at sikre høj kvalitet hver gang.

• GPS styring og dokumentation af 
poleringsopgaverne.

• Veluddannede vinduespudsere med stor 
erfaring (anciennitet pt. ca. 7,2 år).

• Teknisk kompetente og ansvarlige 
to-mands teams.

• En seriøs leverandør med en velfungerende
sikkerhedsorganisation og eget kursuscenter
til introkurser samt kurser i teknik, 
ergonomi, sikkerhed og liftmanøvrering.

Kvalitetspolering

udføres effektivt af

erfarne pudsere.

Københavns Rådhus får

igen vinduespolering

fra Anders Andersens

Rengøring.
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Driftchef 

Michael Christoffersen 

er stolt af medarbejdernes

professionelle og stabile 

indsats. 

EJENDOMSSERVICE 

DU KAN STOLE PÅ
- har givet os stor succes 

trods krisetid

Det er lige nu, din ejendom skal gøres klar til det
spirende flotte og solrige forår. Måske har I behov
for opfriskning og vedligeholdelse af jeres gang-
arealer og grønne områder, plæner, bede og buske?
Og måske hovedrengøring i trappeopgange? Vi kla-
rer også maskinfejning og gulvvask i P-kælder, graf-
fitiafrensning, insektbekæmpelse, fjernelse af fugt
og skimmelsvamp og meget mere.

Få et godt tilbud – ring 43 99 99 99.

Skal vi gøre din ejendom 

FORÅRSKLAR?

Det lykkedes ejendomsserviceafdelingen i Anders 
Andersens Rengøring at skabe vækst og øge omsæt-
ningen i 2011, hvor de fleste andre har oplevet krise.

”Først og fremmest har vi et super hold af dygtige 
og stabile medarbejdere, der har et imponerende 
gennemsnit på mere end 4 års anciennitet hos os. Dét
er det korte svar på, hvordan vi har formået at skabe
vækst i et kriseår”, fortæller driftschef Michael Chri-
stoffersen. 

”Medarbejderne synes godt om at arbejde i Anders 
Andersens Rengøring. De tager ansvar for deres 

opgaver, og leverer altid en 100 % engageret og stabil
indsats. Derfor bliver ejendomskunderne hos os. 
Med stabil trappevask undgår de at skulle bruge tid
på selvkontrol og klager fra utilfredse beboere. 

Vi har skabt vækst, fordi vi både holder på eksiste-
rende kunder og har introduceret flere nye service-
kompetencer, herunder udvidet pasning af grønne om-
råder, renholdelse af P-plads/P-kælder, bekæmpelse af
fugt og skimmelsvamp og rengøring i forbindelse 
med PCB”. 



Det har været et travlt og begivenhedsrigt første 2012 kvartal i
Jyllandsafdelingen. Nye kunder er startet op, og vi har indgået
aftale med nye spændende kunder, som startes op de kommende
måneder, heriblandt Solar A/S og Arbejdernes Landsbank i
Odense. Via vores landsdækkende samarbejde med Colliers Ejen-
domsadministration har vi netop indgået aftale om at vare-
tage trappevask, viceværttjeneste og vintertjeneste i en
nyopført ejendom på Trøjborg, den hyggelige bydel mellem
Risskov og Århus midtby. Vi øger konstant antallet af opga-
ver i Århus, både på daglig rengøring, vinduespolering og
ejendomsservice, og er rigtig godt rustet til at levere super-
løsninger på endnu flere opgaver i Århus. 

En af det nye års opstarter var i NRGi’s flotte domicil, netop
i Århus. Vores første samarbejdsuge blev dog mere en fæl-
les kamp mod vejrguderne end en traditionel opstart. Ef-
terfølgende modtog vi fra NRGi et meget venligt brev med
tak for vores indsats:

Vi takker NRGi for de pæne ord, og sender endnu
gang roserne videre til de involverede medarbejdere.
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Virksomhedsoverdragelse
FORLØB MEGET FINT
”Den 1. februar 2012 overtog Anders Andersens Rengøring den
daglige rengøringsopgave her på ELRO, hvor vi før havde egne
rengøringsmedarbejdere. Vores medarbejdere fulgte med over til
Anders Andersens Rengøring, der var gode til at rådgive og
hjælpe os i processen, så hele virksomhedsoverdragelsen fik et
meget fint forløb. Nu har samarbejdet varet et par måneder, og
det kører som forventet uden problemer. 

Vi har i benyttet Anders Andersens Rengøring til vinduespole-
ring siden juli 2010, hvor vi tog vores nye bygning i brug. Da vi
altid har været godt tilfredse, og oplever Anders Andersens 
Rengøring som en seriøs og professionel virksomhed, har vi 
løbende haft dialog om muligheden for at udvide samarbejdet til
også at omfatte rengøringen”.  Jens Nybo, logistikchef i ELRO.

Logistikchef Jens Nybo, 

ELRO – energi og kommunikation

i Randers.

Wilhelm Pedersen, NRGi og inspektør Jan Kousgaard, AAR. Massiv vandindtrægning i NRGi huset krævede akut assistance.

Til Anders Andersens Rengøring,Vi har gennem flere år haft et positivt samarbejde med

jeres firma i Horsens, hvor vi har oplevet en profes-

sionel og seriøs tilgang til opgaverne. Vi vil dog gerne

udtrykke en ekstra stor taknemlighed i forbindelse med

den ekstraordinære indsats, jeres team ydede i sidste

uge.

Natten til onsdag fik en storm revet en større del af

taget af på vores hovedkontor i Århus. Fra jeres side oplevede vi stor ihærdighed og vilje til

at løse og hjælpe med at håndtere situationen. Fra star-

ten af formiddagen, hvor et par af jeres medarbejdere

moppede gulvet efter sporadisk vandindtrængning - til

senere på dagen, aftenen og natten, og næste morgen,

hvor situationen løbende udviklede sig meget kritisk i

takt med fortsat tung nedbør. Selv da vi om natten fik

hjælp fra andet skadesikringsselskab, var det stadig

jeres team, der med vandsugere, spande og mopper sik-

rede, at vandmasserne kun nåede at ødelægge et afgræn-

set område på 2. sal i stedet for at sprede sig til hele

huset. 

Stanley Harders, Jan Kousgaard og jeres skadesikrings-

team, der i løbet af natten kom til undsætning fra Sjæl-

land med udstyr og know-how, samt mange flere som vi

slet ikke nåede at kende navnene på, men som I løbende

kaldte ind for at bistå med en svær opgave. Jeg håber,

at I vil give en meget stor tak videre til alle jeres in-

volverede medarbejdere. De var med til at beskytte vores

hovedkontor fra langt større ødelæggelser, og sikre, at

vi fortsat har et funktionsdueligt og aktivt hus.
Med venlig hilsenAdm. Dir. Søren Sørensen og 
Adm. chef Wilhelm Pedersen

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

En god start på et godt 2012
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F.C. København
Mon det vil lykkes for F.C. København at
spille sig til mesterskabsjubilæum ved at
vinde klubbens 10. Danmarksmesterskab, og
det fjerde på stribe? I skrivende stund fører

FCK Superligaen med fire points ned til FC Nordsjælland på 
2. pladsen. Det kan hurtigt blive meget spændende, for holdet
har ikke samme styrke som i fjor, hvor det havde et for 
Superligaen historisk højt pointforspring ned til 2. pladsen. Vi
håber både på jubilæum og at det i år vil lykkes FCK at spille
sig i Champions League, og her gøre en god figur. Det kunne
være fantastisk med oplevelser, der minder om dem, vi fik i ef-
teråret 2010 i kampe mod hold som Barcelona og Panathi-
naikos.
Lige nu ser vi dog rigtig meget frem til vores ”Store Kampdag”
i Parken Skærtorsdag den 5. april 2012. Denne dag er samt-
lige vores medarbejdere og deres familier inviteret til fælles
samvær med underholdning, konkurrencer og fri bar i form
sandwich, pølser, øl, vand, popcorn mv. til store og små. 
Efterfølgende er der overværelse af lokalbraget mellem FCK og
Brøndby. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, så vi 
glæder os.

Vejle Boldklub Kolding
Mon det vil lykkes for Vejle Boldklub 
Kolding at spille sig op fra den nuværende
3. plads i 1. division til en af de to øverste
pladser, der giver oprykning til Superligaen?

Det bliver svært, meget svært – men vi håber og hepper alt,
hvad vi kan. Holdet har 4 points op til 2. pladsen, og der er
36 points at spille om i forårsturneringen. Skulle det ikke blive
i år, bliver det næste år – det er vi overbeviste om. 
NÅR det sker, vil Anders Andersens Rengøring være storspon-
sor for to Superligahold på samme tid. For efter gode og kon-
struktive forhandlinger med VBK’s nye direktørduo, Kim Brinck
og Henrik Tønder, der har udviklet en ny ambitiøs sportslig og
kommerciel strategi for klubben, har vi valgt at udvide vores
sponsorsamarbejde med VBK. Vi har netop indgået en treårig
sponsoraftale, der gør Anders Andersens Rengøring til ”Eks-
klusiv sponsor” for Vejle Boldklub Kolding de kommende år.
Eksklusiv sponsoratet er det højeste sponsorat efter 
hovedsponsoratet. Vi ser frem til et godt og tæt samarbejde
på alle områder.

DU DELTAGER I KONKURRENCE VED AT:
Send dit svar til info@aaren.dk med oplysning om navn, 
titel og virksomhed. Skriv blot bogstaverne ved de tre svar, du
mener er rigtige. Send e-mailen, så vi modtager den senest
mandag den 23. april 2012 - kl.12.00. Vi trækker lod blandt
de rigtige svar, og giver vinderne direkte besked samme dag.

SPØRGSMÅL 1:
Anders Andersens Rengøring er Danmarks eneste landsdæk-
kende rengøringsselskab, der er Svanemærket. Hvor mange 
kriteriepunkter skal et rengøringsselskab opfylde for at blive
godkendt som leverandør af Svanemærket rengøring?
A) 11 B) 19 C) 16

SPØRGSMÅL 2:
Hvilken kendt københavnsk bygning er netop igen blevet
kunde hos vinduespoleringen i Anders Andersens Rengøring?
D) Runde Tårn
E) Københavns Rådhus
F) Det Kinesiske Tårn i Tivoli

SPØRGSMÅL 3:
Hvornår overdrog PenSam rengøringsopgaven til Anders 
Andersens Rengøring?
G) Foråret 2011 H) Efteråret 2011 I) Sommeren 2010

KONKURRENCE
Vind den superseje MOUNTAINBIKE, eller vind en lækker HUMMEL
REJSE TROLLEY fyldt med rengøringsartikler - der er tre på højkant.

I  S P O R T E N S  V E R D E N

Vi støtter dansk 

FODBOLD
i både øst og vest

PARKEN VEJLE STADION

KOLDING



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

25. april.........Taastrup...DR  
2. maj ..........Taastrup ...ES

22. maj ..........Vejle .......ES
30. maj ..........Taastrup...DR  
30. maj ..........Vejle .......ES
20. juni..........Taastrup...DR
29. aug ..........Taastrup...DR
29. aug ..........Vejle .......ES
5. sep...........Vejle .......ES

25. sep ............Vejle......DR
26. sep ............Taastrup .DR    
31. okt ............Taastrup .DR
7. nov ...........Taastrup ..ES

20. nov ...........Vejle......DR
28. nov ...........Taastrup .DR
28. nov ...........Vejle ......ES
12. dec............Taastrup .DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine uge: 16 23 40 49

Polishkursus uge: 12 24 38 47

Oliering uge: 11 19 37 46

Tæpperens uge: 15 34 43

Renrum uge: 21 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  DECEMBER 2012

Tæt ved Rigshospitalet ligger Københavns Universitets

20.000 m2 store Biocenter, hvor der undervises og 

forskes i biologi. Fra morgen til aften summer det af 

aktivitet i bygningen, der har mellem 1500 og 2000 dag-

lige brugere, og er base for godt 2000 studerende og 

arbejdsplads for ca. 650 ansatte, heriblandt forskere, 

undervisere og teknisk-administrativt personale. 

Bygningsinspektør Klaus Klitgaard er ansvarlig for 

Biocenterets bygningsmæssige drift og vedligeholdelse,

herunder rengøring og service.

”Vi har dagligt mange forskellige aktiviteter i huset, og

det stiller krav til rengøringen”, fortæller Klaus Klitgaard.

”Det er vigtigt med omhyggelig rengøring i forsknings-

laboratorierne, men selvfølgelig også vigtigt, at vi har et

rent og behageligt indemiljø alle andre steder i huset. 

Anders Andersens Rengøring har varetaget rengøringen

siden vi tog den nybyggede ejendom i brug i 2006. 

Og det fungerer godt, for jeg hører aldrig klager 

eller negative kommentarer vedrørende rengøringen, 

der bl.a. omfatter gangarealer, kontorer, kantine, labo-

ratorier, auditorium og dyrestalde. Min daglige kontakt-

person fra Anders Andersens Rengøring kender huset 

ud og ind, og sørger for, at alt vedrørende rengøringen

fungerer. Han har flere gange på eget initiativ kørt ind

om aftenen og i weekenden for at besigtige bygningen

ved store regnskyl, og det har forhindret kostbare vand-

skader. Den slags service er guld værd”. 

Klaus Klitgaard, bygningsinspektør

Københavns Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Campus Service Nord Biocenter

Velfungerende 
RENGØRING
i KU’s Biocenter
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