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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 har alle fokus på at sikre dig 

som kunde den bedste rengørings-

kvalitet og service, du 

kan få i Danmark.

STÆRKERE
end nogensinde før

Vi er Danmarks eneste landsdækkende
rengøringsselskab, der er Svanemærket

Svanemærket rengøring
licens nr. 576-035

Da jeg startede som selvstændig, og bare var
mig selv, var min personlige passion i arbej-
det at levere en kvalitets- og serviceydelse,
så hver eneste kunde blev tilfreds. Sådan er
det stadig. Jeg lægger navn til vores ydelser,
og føler derfor både som person og øverste
leder et ansvar for, at vi altid leverer en vare,
vi kan stå inde for.

Nøglen til at kunne dette er dygtige og kva-
litetsloyale medarbejdere. Og dem har vi rig-
tig, rigtig mange af i Anders Andersens
Rengøring. Vi forsøger at tiltrække og fast-
holde de rigtige medarbejdertyper ved at
være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle
medarbejdere mødes med respekt, hvor de
har velordnede forhold, hvor de får uddan-
nelse og videreuddannelse, og hvor de føler,
at deres indsats bliver værdsat med ros og
konstruktiv vejledning.

Samtidig er vi også en arbejdsplads, der stil-
ler store kvalitetskrav til medarbejderne, og
det sætter de dygtige og seriøse medarbej-

dere pris på. De ønsker ikke 'bare' et job for
enhver pris, men vil netop have et job, hvor
de kan bruge deres evner og vise deres værd.

Mange medarbejdere fra bl.a. Tyrkiet, Thai-
land og Filippinerne har tætte familiære og
sociale netværk, hvor man ofte mødes for at
snakke og dele erfaringer og oplevelser,
blandt andet fra deres arbejdspladser. Vi kan
se, at Anders Andersens Rengøring bliver
omtalt positivt i disse netværk. For vi har
nemt ved at rekruttere de bedste folk, og  får
samtidig mange jobansøgninger fra dygtige
folk, som i netværket er blevet anbefalet at
søge job hos os. Det er vi glade for.

Næste 'Rent ud sagt' udsendes i foråret
2013, så jeg vil her ønske 
alle et smukt efterår 
og en flot, hvid vinter.

Anders Andersen

Vi skal altid være en
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Anders Andersens Rengøring har som virk-
somhed klaret sig rigtig flot gennem kri-
seårene - ja, faktisk står vi lige nu med en
virksomhed, der er stærkere end nogen-
sinde før. 

Mens krisen har stået på, har vi udvidet
vores teknologiske og driftsmæssige kapa-
citet. Vi har skabt nye kvalitetskoncepter.
Vi har skruet yderligere op for uddannelse
og videreuddannelse af alle servicemedar-
bejdere i forreste række - assistenter, til-
synsførende og inspektører. 

Og vi har fået synliggjort vores styrker med
hensyn til miljø, etik og medarbejderfor-
hold ved at blive Svanemærket ... som det
eneste landsdækkende rengøringsselskab.

Jeg har stor ros til alle medarbejdere i 
organisationen for en altid seriøs og dyg-
tig indsats. Og jeg er stolt over det flotte
arbejde, der er udført på vore store rengø-
ringsopstarter. Det er enestående.

Anders Andersens Rengøring er på alle 
niveauer forberedt til vækst i årene frem.
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Rebecca Nassi og Nicolas Pia fra Filippinerne har boet
og arbejdet i Danmark i henholdsvis 26 år og 17 år. 
De har begge mange års arbejdserfaring fra den danske
rengøringsbranche, og har været ansat i flere store og
mellemstore rengøringsselskaber.
Da Anders Andersens Rengøring i september 2012 over-
tog rengøringsopgaven i en landets store forsikrings-
virksomheder, fulgte de to dygtige og vellidte filippinere
med over fra det tidligere rengøringsselskab.

Både Rebecca og Nicolas har spontant udtrykt stor
glæde over at skulle arbejde for Anders Andersens Ren-
gøring. Rebecca glædede sig allerede, da hun hørte, at
rengøringen skulle overtages af Anders Andersens Ren-
gøring, hvor hun før har været ansat. Og Nicolas for-
tæller, at han allerede efter få dage med Anders
Andersens Rengøring følte, at det var blevet bedre og
sjovere at gå på arbejde.

REBECCA:
"Jeg har arbejdet i tre store
rengøringsselskaber, og jeg
kan bare sige, at Anders 
Andersens Rengøring er
nummer 1. De er professio-
nelle, og der er orden i alle
ting. Der mangler ikke
noget, og det gør det nem-

mere at udføre sit arbejde godt, og alle er glade i ste-
det for at være halvsure.

Da Anders Andersens Rengøring i 2005 lige havde over-
taget den daglige rengøring og service hos A.P. Møller-
Mærsk, blev jeg ansat som arbejdsleder på pladsen. Jeg
var rigtig glad for arbejdet, men måtte stoppe arbejdet
efter ca. 3 år på grund af betændelse i håndleddet. 
Efter en arbejdspause fik jeg job i et andet stort ren-
gøringsselskab, hvor jeg skulle stå for den specielle ren-
rum rengøring hos en kunde. Og det kunne jeg, fordi
jeg havde lært det på kursus hos Anders Andersens Ren-
gøring. Alt hvad jeg har lært på kurser, har jeg lært hos
Anders Andersens Rengøring. Ingen andre rengørings-
selskaber har nogensinde ladet mig komme på kursus.
Jeg er rigtig, rigtig glad for igen at arbejde for Anders
Andersens Rengøring. Der er mange, der siger, at de kan
se på mig, at jeg er blevet gladere. Det er også fordi, 

at nu bliver vi hørt og taget alvorligt, når vi spørger om
noget, eller hvis vi har problemer med noget.

Vi er mere integreret - mange af os rengøringsfolk kom-
mer jo fra andre lande. Men vi føler os som alle andre i
Anders Andersens Rengøring, som en stor familie, hvor
man hjælper hinanden. De andre steder var der ingen
kommunikation. Vi fik ikke ingen svar, når vi sagde
noget, eller havde spørgsmål. Eller også sagde de "ok",
men uden at der skete noget. Der var heller ingen kur-
ser eller uddannelse. Og når nye folk blev sat ind på
pladsen, var de aldrig lært op på forhånd. Det er hårdt
arbejde at skulle lære nye op hele tiden.
Selv om vi også nu har travlt med arbejdet, så er det på
en god måde".

NICOLAS:
"Det er første gang, jeg arbejder
for Anders Andersens Rengøring.
Det vil jeg meget gerne blive ved
med, for alting er meget bedre nu.
Maskinerne fungerer som de skal,
tøjet er flot og lønnen er i orden.

Vi har det bedre sammen, og der
er god kommunikation. Susy (inspektør) er rigtig god,
hun giver altid svar, når man spørger om noget. Og hun
kommer altid og spørger, om det går godt, og hun siger,
at vi bare skal komme til hende, hvis vi har problemer
med noget, eller mangler noget. Sådan har det slet ikke
været de andre steder, altså i andre rengøringsfirmaer,
dér skulle vi klare os selv.

Ja, der er mange ting, der er bedre nu. Vi har en god
plan og bedre tid til at lave god rengøring, så man er
mere glad og smiler på sit arbejde. Der er ikke så mange
problemer at gå og tænke på.
Jeg kender det store hus rigtig godt, fordi jeg arbejdede
her for det gamle rengøringsfirma. Så nu kan jeg hjælpe
de nye rengøringsfolk fra Anders Andersen, når de spør-
ger om noget i huset. Det er jeg glad for.
Alle de nye fra Anders Andersen taler godt dansk. Sådan
var det ikke før, hvor rengøringsfolkene talte alle mulige
andre sprog, fordi vi kom fra mange forskellige lande.
Jeg vil gerne blive lige så god til dansk som de nye, så
nu vil jeg på kursus".

Rebecca Nassi

Nu
SMILER
de igen
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Et helt unikt opstartskoncept garanterer, at nye ren-
gøringskunder allerede de første dage kommer til at
se et markant kvalitetsløft i rengøringen. 

Vi har i Anders Andersens Rengøring udnyttet årtiers 
erfaring til at designe et meget intensivt og kvalitets -
fokuseret opstartsprogram, som vi følger step for step for
at sikre hver eneste nye kunde en så succesfuld og 
problemfri opstart som muligt. 

Vores kvalitetsopstart er temmelig ressourcekrævende
og en stor økonomisk investering. Til gengæld får kun-
derne hurtigt bekræftet, at de har truffet det rigtige valg
ved at skifte til Anders Andersens Rengøring som ny 
rengøringsleverandør.

Opstartsprogrammet er ganske enestående i rengørings-
branchen. Intet andet rengøringsselskab indsætter 
en så intensiv og dybdegående indsats i opstarten som
Anders Andersens Rengøring. 
Hele opstarten er fra start til slut gennemtænkt med 
veldefinerede opgaver, faste procedurer, deadlines og
ansvarspersoner for hvert eneste step.

Alle involverede medarbejdere kender deres rolle i op-
startsprocessen, og alle ved, at det handler om at yde en
overbevisende kvalitetsindsats - uanset om man gør
rent, sørger for bemanding, står for planlægningen eller
tager sig af ressourcestyringen.4

Nye kunder skal straks opleve 
KVALITETSFORBEDRINGER

To dage før en
rengøringsopstart

tjekker den an-
svarlige planlæg-

ger, at alle de
nye, klargjorte

rengøringsvogne
er korrekt pakket.

På opstartsdagen
holder planlægge-
ren morgenbrie-
fing om dagens
opgave, og 
instruerer kort 
om de midler og
redskaber, der
skal anvendes.

Deltagerne i 
opstartsrengøringen
deles op i grupper
og modtager 
instruktion inden 
de bevæger sig ud
til de tildelte 
rengøringsområder.

F O K U S  P Å  O P S T A R T

Det unikke opstartskoncept sikrer:

• at planlægning og forberedelse af opstarten igangsættes i 
god tid (ca.6 uger før startdato)

• at planlæggeren har gennemarbejdede planer, samt alt nød-
vendigt udstyr, midler og maskiner klar til dagen

• at inspektøren har et komplet team af uddannede, friske og 
velforberedte medarbejdere klar på dagen

• at vi på allerførste dag udfører en ekstra intensiv rengørings -
indsats med dobbelt bemanding

• at vi kører med dobbelt bemanding i indkøringsperioden, 
indtil rengøringsteamet er selvkørende

• at vi hurtigt får etableret en god og tæt kommunikation med
kundens kontaktpersoner

• at der er hurtig opfølgning på enhver henvendelse
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Der bliver gået
grundigt til værks. 
Her er det afvask-
ning af kantine -
møbler og fjernelse
af sparkemærker.

Det handler om
hurtigt at komme i
bund med rengørin-
gen, og få lagt et
godt kvalitets-
niveau, som det
fastsatte rengø-
ringsteam herefter
kan koncentrere sig
om at fastholde.  

Intensiv opstart på 30.000 m2 hos COWI 
COWI, der er en af Danmarks førende internationale 
ingeniørvirksomheder, har sit hoveddomicil på næsten
30.000 m2 i Lyngby, hvor Anders Andersens Rengøring
indledte opstartsrengøringen søndag morgen den 
2. september 2012.

35 medarbejdere fra Anders Andersens Rengøring 
kastede sig denne dag over den omfattende rengørings-
opgave, som planlægger Hans-Christian Overholdt (HC)
og inspektør Gert Brodthagen - ud fra henholdsvis en
teknisk og en personalemæssig vinkel - havde tilrette-
lagt til mindste deltalje. Det store rengøringsareal var
til dagen delt op i overskuelige delområder, og for hvert
område var der udarbejdet en konkret arbejdsplan. 

Efter morgenbriefing og en kort instruktion fra HC, blev
der dannet 8 rengøringsgrupper, som hver fik tildelt ren-
gøringen på et antal delområder i huset. Hver gruppe
fik en helt ny og fuldstændig klargjort rengøringsvogn,
og kunne, efter nærmere instruktion fra en rengørings-
leder, gå ud og starte rengøringen på deres område. 

Dagen igennem myldrede det med grønne medarbejdere
i hele COWI’s store domicil, og der blev gået grundigt til
værks overalt for at komme i bund med rengøringen fra
start. De følgende uger var der hver dag ekstra 
bemanding på opgaven, for hurtigst muligt at hjælpe
det udvalgte rengøringsteam til at blive selvkørende. 

Sektionsleder i Facility Management 
hos COWI, Mette Lybæk

Allerede i tilbudsfasen oplevede vi stor tro-
værdighed og høj faglighed hos Anders Ander-
sens Rengøring. Deres gode gedigne værdier
ligger tæt op ad COWI’s værdier, som også
handler om bæredygtighed, miljøhensyn og om
at skabe tillid. Anders Andersens Rengøring har
været gode til at informere os i forbindelse med
planlægning af opstarten, og de viser god for-
nemmelse for, hvad service er. Mange steder i
huset kan vi se en forbedring i rengøringen, selv
om vores hus er mange tusinde kvadratmeter
stort, og de kun har været i gang i en uge.

Facility Manager 
hos teleselskabet 3,
Charley Ramsgaard

Opstarten med Anders Andersens Rengøring
forløb helt upåklageligt, for den var virkelig godt
forberedt. Alle kendte rengøringsplanerne, og
assistenterne udviste med det samme ansvar for
deres eget rengøringsområde. Jeg fulgte opstar-
ten ganske tæt, og det var en betryggende og
beroligende oplevelse. Der var styr på tingene,
og man kunne tydeligt se, at de mange menne-
sker fra Anders Andersens Rengøring virkelig 
vidste, hvad rengøring handler om. Jeg har sam-
arbejdet 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.

"

"

"

"
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Mange glasvægge
giver lyse og åbne
kontormiljøer hos 
AP Pension.

AP Pension - 100% KUNDEEJET
og næsten 100 års erfaring

Lige efter Nordhavn station på Østerbro, i retning ud
af København, ses til venstre en flot strømlinet 
vinkelbygning på hjørnet af Østbanegade og Aarhus-
gade. Det er AP Pensions domicil, der er opført i mørke
røde sten og med et stort glasparti ved indgangen til 
receptionen.

Rødder i andelsbevægelsen
AP Pension er et topmoderne og rent dansk pensions-
selskab med nogle ganske særlige historiske rødder.
Selskabet er nemlig født ud af den danske andelsbe-
vægelse for snart hundrede år siden.
I 1860'erne dukkede de første andelsforeninger op i
Danmark. Det var de såkaldte forbrugsforeninger, der
senere blev samlet under FDB, Forenede Danske Brugs-
foreninger. Andelstanken bredte sig hastigt, og landet
over gik bønder og gårdmænd sammen for at rejse 
kapital til etablering af store andelsbaserede mejerier
og slagterier, der kunne sikre stordriftsfordele i 
produktion og salg. Det første andelsmejeri var en 
realitet allerede i 1875.

Fra tanke til fælles pensionsforening
Årtier senere fandt fremsynede andelsfolk på at kom-
binere andelstanken med pensionstanken. De opret-
tede således i 1919 pensionsselskabet Andels-
Pensionsforeningen, der skulle sikre de ansatte i 
andelsselskaberne en fornuftig pension, når de en

gang stoppede med at arbejde på grund af alder eller
sygdom. I dag hedder selskabet AP Pension, men er
uændret i sin grundform.

Kundedemokrati
Som i 1919 er AP Pension fortsat 100 % ejet af med-
lemmerne, dvs. kunderne, og overskuddet i selskabet
går fuldt ud tilbage til kunderne. På bedste demokra-
tiske vis gør kunderne deres indflydelse gældende på
den årlige generalforsamling. Her kan de stemme på
den person blandt de opstillede, som de ønsker skal 
repræsentere dem i AP Pensions bestyrelse, hvor der
sidder repræsentanter for både kunder, arbejdsgivere
og medarbejdere i AP Pension.
Hver kunde har én stemme, så alle har lige stor ind-
flydelse - i modsætning til i aktieselskaber, hvor antal
aktier afgør, hvor mange stemmer man har.

Kunderne holder godt fast i AP Pension
Da der i 1990-91 var meget tætte forhandlinger om
fusion med en af de store danske finanskoncerner,
mødte det kraftig modstand fra kunderne. De ønskede
at holde fast i den "demokratiske familie", og at over-
skuddet fortsat skulle gå ubeskåret til AP Pensions
egne kunder. Alle fusionsplaner blev skrinlagt, og AP
Pension opnåede en endnu stærkere tilknytning til
sine kunder, der gennem årene har nydt godt af høje
afkast og lave administrationsomkostninger.

Fra receptions-
området og op til
femte sal kan man
tage en glaselevator
eller benytte den
flotte trappe. 

P R Æ S E N T A T I O N  A F  E N  K U N D E :  A P  P E N S I O N
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Til venstre ses receptionen hos AP Pension,

der har sit slogan ‘din pension vores ansvar’

stående på væggen, hvor alle kan se det.

Stærk på firmapension til funktionærer
AP Pension har udviklet sig til en ekstraordinær stærk
partner på samlede pensionsløsninger til virksomheder
med 50 - 400 funktionærer. Ved denne størrelse kan
AP Pension være en seriøs og værdifuld sparringspart-
ner for både virksomheden og den enkelte funktionær.
Mottoet er; din pension vores ansvar.
Hvert år foretager analysevirksomheden Aalund en
uvildig undersøgelse af markedet for firmapensioner,
og AP Pension scorer altid højt på tilfredshed, loyali-
tet og image hos kunderne. Vigtigst er imidlertid, at
analysen igen og igen slår fast, at AP Pension er bedst
til at skabe høje langsigtede pensionsafkast - og endda
til de laveste omkostninger i branchen.

Vækst og vokseværk i alle retninger
På de næsten 100 år, der er gået, siden andelsbøn-
derne plantede det nyskabende pensionsselskab, er det
på alle måder vokset. I 1920 var præmieindtægten
under 200.000 kr., og der var ganske få ansatte og
meget lidt kontorplads i lejede lokaler. I 1940 var ind-
tægterne nået op på 1,6 mio. kr., og to år senere
kunne AP Pension flytte ind i egne lokaler i en nykøbt
ejendom på H.C. Andersens Boulevard. I nogle år
boede AP Pension på Østerbrograde, indtil man i 2003
kunne flytte ind i det nyopførte domicil i Østbanegade.
Stigende præmieindtægter og et voksende antal med-
arbejdere fulgte med gennem årene. I 1969 var 

præmieindtægterne 22 mio. kr., i 1989 var de 430 mio.
kr. og i 2009 var de nået op på 3,7 mia. kr. I samme
tidsrum var antallet af medarbejdere vokset fra 23 i
1969, 50 i 1982, og til ca. 220 i dag.

Både rengøring og vinduespolering
AP Pensions domicil er på i alt 14.000 m2 fordelt 
på vinkelbygningens to længer, der henholdsvis har
fem og tre etager. For at falde naturligt ind i nær -
miljøet, er bygningen, på samme måde som alle de 
omkringliggende boligejendomme, placeret helt ud til
fortorvet.

Vi er i Anders Andersens Rengøring meget glade for
det gode daglige samarbejde med AP Pension, og er
stolte over at være betroet opgaven med at holde 
selskabets domicil rent og flot.

Fra det store 
mødebord på
femte sal har 
man udsigt over
Nordhavn.

Ejendomsinspektør
hos AP Pension,
Henning Lerche
Culmsee, og drifts-
leder Flemming
Larsen fra 
Anders Andersens
Rengøring. 

ons-
g op til
an man
selevator
te den
e. 

Trappen er hele
vejen op til femte
sal designet med
glas, rustfrit- og
børstet stål.
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Rens af solpanel
For at sikre optimal
udbytte af solceller,
bør solpanelernes
overflade løbende
tjekkes og afrenses
for støv, skidt og
snavs, der forringer
soludnyttelsen.  
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G Anders Andersens Rengøring har branchens største
liftpark, hvilket giver vores faste vinduespolerings-
kunder en stor fordel, når der skal løses opgaver, der
kræver lift.

En del liftkrævende opgaver kan vi udføre i forbin-
delse med vinduespoleringen, fx rens af tagrende, så
der spares selvstændig leje og udkørsel af lift. Er det
en akut opgave, der skal klares, så kan vi som regel
rykke ud med ganske kort varsel, fordi vi har egne
lifte i stort antal. Vi skal ikke først ud og finde en
lift, vi kan leje. Vi har vores egne, og kan klare alle
højder fra 0 – 53 meter.

Få professionel vinduespolering 
og hurtig udførelse af
LIFTKRÆVENDE OPGAVER

Farlige istapper
Vi kan fjerne livs-
farlige istapper, 
før de skaber ulyk-
ker eller kræver
generende afspær-
ring på jorden.

Lamelafrensning
Rene lameller 
bidrager til en flot
facade, og tager sig
også pænere ud, når
de betragtes indefra.

Insekt-
bekæmpelse
Facader er ofte fyldt
med edderkoppe-
spind med støv,
snavs og insekter 
Vi bekæmper edder-
kopperne, og holder
dem væk for en tid.

Tung sne på taget
Ved snefald og tøvejr
i flere omgange, 
bliver sneen særlig
tung. Vi fjerner
sneen, og reducerer
den kritiske vægt på
taget.

Rens af tagrende
Sørg for at få tagren-
den renset i tide, og
undgå fugtskader,
tilstopninger og 
løbesnavs på faca-
den.

Facaderens
Vi kan afrense 
facaden for graf-
fiti, støv og løbe-
snavs, uanset 
hvor højt facaden
går op.

Vi er klar til 
at rykke ud 
– ring til os på
43 99 99 99
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Vil du have stabil trappevask i din ejendom,
så vælg en leverandør med
STABILE INSPEKTØRER
Inspektøren er nøgleperson, når det handler om at
fastholde en god kvalitet og stabil levering af trappe-
vask og anden service over længere tid. Når inspektø-
ren er god og stabil, er mandskabet bagved også godt,
og der vil være styr på opgaverne.

Vores otte inspektører har 12 ÅRS ANCIENNITET
i gennemsnit – det er enestående!
De otte inspektører i Ejendomsservice hos Anders 
Andersens Rengøring har tilsammen været ansat i virk-
somheden i 96 år. Det er 12 års anciennitet i gennem-
snit for hver inspektør. Det er fuldstændig unikt i en
branche, hvor de fleste leverandører har hyppige ud-
skiftninger i både mandskab og på inspektørposterne.

Med andre ord ...
Vi har Danmarks mest stabile inspektører. Det er din
garanti for, at du får Danmarks mest stabile trappe-
vask. Prøv dem, du vil ikke blive skuffet.

Derfor er inspektøren så vigtig
Inspektøren er det helt centrale omdrejningspunkt i
den daglige service. Derfor dedikerer vi meget inspek-
tørtid til at servicere den enkelte kunde. Hver dag har
inspektøren fingeren på pulsen i forhold til kunden,
hvilket eksempelvis består i:

• at tjekke om alle er mødt på arbejde
• at sørge for afløsning ved akut sygdom
• at sætte nye folk og nye opgaver i gang
• at besøge ejendomme, og have tæt dialog med

vores kontaktpersoner
• at sikre sig, at medarbejderne har det godt, og

har de ting, de skal bruge
• at inspirere medarbejderne til videreuddannelse 

på vores mange kurser
• at udføre kvalitetsvurderinger og uanmeldt 

stikprøvekontrol

Akut assistance og skadeservice i forbindelse med oversvømmelse, vandskade, 
brand- og røgskade, faldstammeuheld, sprængte vandrør, skadesbegrænsning 

(flytning, nedpakning og opmagasinering), løsørehåndtering mv. 

DØGNVAGT - akut skadeservice
RING 43 99 99 98 

Vores otte inspek-
tører er gode til at
organisere og lave
arbejdsplaner, der
holder. 

Og de er altid klar
til at træde til og
hjælpe hinanden,
når der skal løses
akutte opgaver. 

Dalstrøget i Søborg, 
som vi har serviceret i 29 år. 

Karlemosen i Køge, siden 2008.

Villabyerne i Solrød, 
siden 2007.
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For en del erhvervsfolk og unge mennesker vil vores nye
salgsleder i Vejle, Kalle Nielsen, være et kendt ansigt. 

Kalle har, trods sine kun 43 år, andele i flere succesrige
erhvervsinitiativer. Han er en særdeles kreativ og dygtig
projektudvikler med en stærk evne til at se muligheder,
og ikke begrænsninger, og kan udvikle løsninger, der
rammer plet. 

Kalle er nok bedst kendt for sine aktiviteter i under-
holdnings- og oplevelsesindustrien, og mest kendt for
gennem 14 år at være drivkraft i udvikling og opbyg-
ning af Crazy Daisy - Danmarks største diskotekskæde.

Erhvervsnetværk gav bonus
Det var i Vejle Boldklub Koldings netværk, der blev skabt
kontakt mellem Kalle Nielsen og
Anders Andersens Rengøring. 

"Vi er ret aktive i VBK's erhvervs-
netværk", fortæller Palle Brosbøl
Hansen, der er afdelingsleder i An-
ders Andersens Rengørings Vejle
afdeling. "Det var her, vi blev op-
mærksomme på Kalle, og fik gang
i en dialog med ham. Nu er han er
vores salgsleder, og jeg ser med
stor optimisme frem til fortsat
vækst i Jylland og på Fyn med
Kalle som sælger af daglig rengø-
ring".

Inspiration til kreativitet og salg
For at undgå udtørring af sin kreative kilde, har Kalle
gennem årene ladet sige inspirere på et hav af salgs- og
udviklingskurser, bl.a. med den største coach af alle,
amerikanske Anthony Robbins, og med danske Arne 
Nielsson og den erfarne sælgertræner Jens Ladegaard.
Kalle startede i salgslederjobbet den 1. september. "Jeg
havde ikke forestillet mig, at en rengøringsvirksomhed
ville være så professionel. Den er virkelig godt bygget
op, og der er ægte fokus på alle de rigtige ting; kvali-
tet, kundeservice og - frem for alt - gode medarbejder-
forhold. Det er en inspiration for mig, at jeg i
salgsarbejdet repræsenterer rengøringsløsninger og en
virksomhed, som jeg kan stå 100 % inde for".

Et super godt og vigtigt produkt
"Jeg er sikker på, vi får skabt vækst, for vi mestrer den
rengøring, som kunderne allerhelst vil have - en velfun-
gerende rengøring, der dagligt skaber glæde i stedet for
det modsatte. 

Jeg ved, hvor uhyre vigtig kvalitet i rengøringen er. 
I Crazy Daisy havde vi fire topprioriterede fokusområder
- rengøring, kundeservice, personaleforhold og miljø. Og
det var helt sikkert en af grundende til vores succes. Vi
kunne fastholde det attraktive og købestærke publikum.
Anders Andersens Rengøring er super stærk på de samme
områder, så nu glæder jeg mig til at møde og have spar-
ring med en masse interessante mennesker hos kunder
og kundeemner. Jeg er overbevist om, at jeg kan bidrage
med noget nyt qua mine erfaringer og mine forskellige

græsgange og netværk".

Vandt DM foran 
Saxo Bank-Tinkoff Bank
Anders Andersens Rengøring er
blandt sponsorerne for det østjy-
ske cykelhold Glud & Marstrand-
LRØ (GM-LRØ), der udvikler nye
talenter. Holdet har leveret fire af
de nuværende ryttere hos Saxo
Bank-Tinkoff Bank. Det var imid-
lertid den unge  GM-LRØ cykelryt-
ter, Sebastian Lander, der i år
snuppede DM titlen ... foran Nicky
Sørensen fra Saxo Bank-Tinkoff
Bank. Faktisk har han scoret hat-

trick i år, for han har også vundet Post Cup'en og DM i
holdkørsel sammen med teamkollegerne.

“Udover eliteholdet har
GM-LRØ erhvervsholdet
‘Team Live Long’. Det er
et cyklende erhvervsnet-
værk med base i Horsens
og Århus, hvor to ugent-
lige træninger sikrer os
deltagere motion, frisk
luft og ikke mindst nye,
interessante relationer”,
siger Palle B. Hansen.

10

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

Fra netværk til

SALGSLEDER 
i Jylland

Kalle Nielsen,
salgsleder i Vejle

Palle Brosbøl Hansen,
afdelingsleder 
i Vejle afdelingen
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Svanemærket rengøring i Parken
og på Vejle Stadion

Når spillerne fra F.C. København og Vejle
Boldklub Kolding løber ind på på deres 

respektive hjemmebaner, er Anders Andersens Rengørings 
rullende bandereklame en del af kulissen. Her har vi – som
det eneste landsdækkende rengøringsselskab – fra i år kunnet
tilføje ’Svanemærket rengøring’.  Og det er der heldigvis en
masse mennesker, der bemærker - både på stadion og i TV.
Det glæder vi os over.
Billedet fra Parken er taget lørdag d. 15. september ved top-
braget mellem FCK og FC Nordsjælland, de nuværende mestre.

Det var en kanonkamp, og stemningen i Parken nåede op på
sæsonens hidtil højeste niveau, da FCK i slutminutterne kom
foran 2-1, hvilket blev kampens resultat. FCK fører i skrivende
stund Superligaen med ét point foran AaB og seks point ned
til FC Nordsjælland på tredjepladsen. 

Billedet fra Vejle Stadion er fra kampen søndag d. 16. sep-
tember, hvor Vejle Boldklub Kolding havde besøg af FC
Vestsjælland. Vejle-Kolding var et teknisk
dygtigere hold end det vestsjællandske, men
det blev desværre alligevel kun til 1-1. 

DU DELTAGER I KONKURRENCE VED AT SENDE 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 tirsdag den 9. oktober 2012 -
kl.12.00. Vi trækker lod blandt de rigtige svar, og giver vinderne
direkte besked samme dag.

KONKURRENCE

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

Vi støtter dansk 
Fodbold i både 
øst og vest

VEJLE STADION

KOLDING

Vind billetter til FANTASTISK UNDERHOLDNING
med enten F.C. KØBENHAVN eller DRACULA.

5 x 2 billetter er på højkant til Europa League kampen 
FCK - VFB STUTTGART torsdag den 8. november 2012 kl.19.00 i Parken.             vs.

SPØRGSMÅL 1:
Hvornår var der opstart af daglig rengøring 
hos COWI i Lyngby?
A) Søndag d. 2. september 2012
B) Lørdag d. 15. september 2012
C) Lørdag d. 18. august 2012

SPØRGSMÅL 2:
Hvor mange år har de dygtige filippinske rengørings-
medarbejdere Rebecca og Nicolas boet i Danmark?
D) Henholdsvis 20 år og 10 år
E) Henholdsvis 26 år og 17 år
F) Henholdsvis 16 år og 17 år

SPØRGSMÅL 3:
Anders Andersens Rengøring er det eneste landsdækkende
rengøringsselskab, der er certificeret til at levere Svanemær-
ket rengøring. Hvad er vores licensnummer?
G)  735-019     H)  576-035     I)  197-053

l Hansen,
er 
ingen

5 x 4 billette er på 
højkant til:

MUSICALEN
DRACULA
der spilles i 

Koncertsalen i Tivoli 
søndag den 14. okt. 

kl. 19.30

PARKEN

rus_24_efteraar_2012_7:Layout 1  19/09/12  14:25  Side 11



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

31. okt ...........Taastrup DR
7. nov...........Taastrup ES

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

30. jan............Taastrup DR    
20. feb............Vejle DR

27. feb ............Taastrup DR
28. feb ............Vejle ES
6. mar............Taastrup ES

20. mar ...........Taastrup DR
24. apr ............Taastrup DR
22. maj............Vejle DR
29. maj............Taastrup DR
30. maj............Vejle ES
12. jun ............Taastrup ES
19. jun ............Taastrup DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine uge: 40 49 2 18

Polishkursus uge: 47 4 11 15

Oliering uge: 46 6 10

Tæpperens uge: 43 3 17

Renrum uge: 41 14

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  JUNI 2013
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Dette bør du vide om

SVANEMÆRKET
RENGØRING

Du får opfyldt de skrappeste miljøkrav 
Svanemærkede rengøringsmidler er en selvfølgelighed, og udgør kun en brøkdel af de
skrappemiljøkrav, vi skal opfylde for at være leverandør af Svanemærket rengøring.

Du får sikkerhed for gode medarbejderforhold 
Ved at købe Svanemærket rengøring viser din virksomhed, at der bevidst er valgt en
rengøringsløsning, hvor rengøringsmedarbejderne er sikret en anstændig behandling
og gode forhold.

Du får garanti for høj etik og ansvarlighed
Svanemærket rengøring giver dig garanti for, at din leverandør opfylder alle krav og
regler i lovgivning og overenskomster. Ingen risiko for illegal arbejdskraft, sort arbejde,
underbetaling, momssnyd, skatteunddragelse eller anden form for overtrædelse.

Anders Andersens Rengøring er Danmarks eneste landsdækkende rengøringsselskab, 
der har opnået Svanemærkning. Licens nr. 576-035.
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