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Side 2

Flere gange om måneden er jeg med på kva-
litetsvurderinger hos kunder sammen med
driftsledelsen eller en af vores to controllere.
De har henholdsvis København/Sjælland og
Jylland/Fyn som deres områder.

Som leder må jeg være sikker på, at kvalite-
ten er, som den skal være. Derfor har jeg
brug for at have tæt føling med den leverede
kvalitet. Det ligger mig stærkt på sinde, at
Anders Andersens Rengøring leverer en or-
dentlig kvalitet hele vejen rundt.

Jeg skimmer hver dag vores servicelederes
og inspektørers digitale kvalitetsrapporter.
Der tikker dagligt ca. 28 rapporter ind via
vores system til produktionsstyring. Det
giver et godt overblik. Men det er bare ikke
nok at sidde ved skrivebordet og kigge på
tal. Man er nødt til komme ud og se og
mærke kvaliteten med egne øjne og hænder.
Det gælder også kunderne på rengøringsmar-
kedet, hvis de vil sikre sig, at de reelt får le-
veret den ydelse og kvalitet, de betaler for.

Travlhed presser kvaliteten i branchen 
Netop nu giver det ekstra god mening for
rengøringskunder at eftertjekke den leverede
rengøring og vinduespolering. Ud fra hvad
jeg ser og hører, står det nemlig skidt til med
rengøringskvaliteten mange steder i bran-
chen. Det skyldes efter mit skøn ofte tids-
pressede løsninger og brug af uuddannede
rengøringsmedarbejdere samt for lidt drifts-
ledelse. 

Højkonjunkturen har medført travlhed og
mangel på kvalificeret arbejdskraft i rengø-
ringsbranchen, som det også er tilfældet i
byggebranchen, hvor jeg selv har oplevet,
hvad hastværk og ufaglært arbejde kan med-
føre af fejl og byggesjusk ved køb af projekt-
lejlighed.

Skema til kvalitetsvurdering
Jeg tror, at flere leverings- og kvalitetstjek
fra kundesiden vil forbedre kvaliteten gene-
relt. En del af vores kunder vil lejlighedsvis
gerne deltage, når vi udfører kvalitetsvurde-
ringer hos dem. Det synes vi rigtig godt om,
fordi det giver os og kunden en god fælles
forståelse og forventningsafstemning til den
konkrete rengøring på de forskellige områder
i kundens hus.

På billedet ses det skema, vi benytter til 
kvalitetsvurderinger. Det kan både være i 
papirform eller digitalt på Ipad. Ved kvali-
tetsvurdering i et lokale noteres en karakter
fra 1 til 4 for hvert objekt/overflade, 1 er
topkarakter. Når alle relevante karakterer er
noteret, er skemaet blevet til en kvalitets-
rapport for det konkrete lokale. Med et større
antal kvalitetsrapporter for lokaler/områder
hos en specifik kunde fås et godt overblik
over den samlede leverede rengøringskvalitet
hos kunden. 

Brug gerne skemaet. Vores kvalitetscontrol-
lere hjælper gerne med at udføre en kvali-
tetsvurdering hos dig. Ring blot 43 99 99 99
og sig, om det drejer sig om København/
Sjælland eller Jylland/Fyn.

Jeg ønsker alle et godt forår.
Med venlig hilsen, Anders Andersen
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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 

næststørst på trappevask. 

Vi er mere end 1050 medarbejdere, 

der alle har fokus på at sikre dig 

som kunde den bedste rengørings-

kvalitet og service, du 

kan få i Danmark.
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Kvalitetsvurderinger er helt afgørende

Information er guld værd, hvis den kan bidrage til at gøre 

os til en bedre leverandør for den enkelte kunde. Dette er 

baggrunden for, at vi i 2018 indførte løbende måling af kunde-

tilfredsheden blandt vores rengøringskunder. 

Tilfredshedsmålingen foretager vi med systemet Net Promoter

Score (NPS), hvor kunden kun stilles ét spørgsmål: Hvor sand-

synligt er det, at du vil anbefale Anders Andersens Rengøring?

Kunden udtrykker sandsynligheden ved at give en score fra 0

til 10 og kan begrunde sit svar. I NPS systemet opfattes dem,

der giver 10 eller 9, som meget tilfredse og som ”anbefalere”.

8’ere og 7’ere opfattes ”neutrale”, mens 6’ere og nedefter 

vurderes som værende overvejende utilfredse. Målet er at få

stadig flere 10’ere og 9’ere. 

Driftsleder Henrik Koue Jensen er primus motor i NPS mål-

ingerne og fortæller herunder om de foreløbige erfaringer.

"Det handler om at finde ud af, hvad den enkelte kunder reelt

synes og tænker om samarbejdet med os. Vi kan tro nok så

meget, at en kunde er glad og tilfreds, men i virkeligheden have

overset nogle signaler om det modsatte. Der kan også være kun-

der, der har svært ved at udtrykke utilfredshed på et møde. Med

NPS målingen modtager de en e-mail og kan i ro og mag give

sin mening til kende.”  

Det er enormt værdifuldt for os at få et præcist svar på kundens

tilfredshed - og det får vi med NPS. Både ros og ris er lærerigt,

men vi har især fokus på det, vi kan gøre bedre". 

Overraskelser gør os klogere
"Generelt er der god overensstemmelse mellem, hvad vi tror og

den tilfredshed, der kommer til udtryk i NPS målingen. Alligevel

får vi input, vi ikke havde regnet med. Fx ønskede en kunde flere

møder med servicelederen, hvor vi havde opfattet det modsat;

nemlig, at kunden helst var fri for at bruge tid på møder. Det er

jo vildt godt at få rettet op på. Der er også tilfælde, hvor en ny

kontaktperson hos en kunde ønsker en anden struktur i samar-

bejdet end forgængeren. Det får vi så opfanget og tilrettet".

NPS er en ekstra kvalitetssikring
"Hvis en kunde scorer lav tilfredshed i NPS målingen, og det skyl-

des ustabil kvalitet og levering, bliver vi først ærgerlige. Vi har så

meget fokus på kvalitet, at det ikke burde ske, men selvfølgelig

gør det det. I anden omgang må vi så glæde os over at have fået

informationen og kan gøre noget ved det. På den måde er vores

to årlige NPS målinger endnu et lag i vores kvalitetssikring.”

Nemt og hurtigt for kunden og for os
"NPS er en nem og hurtig måde for kunderne at udtrykke deres

tilfredshed og komme med input. Det tager kun 1-2 minutter, og

det har været vigtigt for os. NPS systemet er også nemt for os at

administrere. Vi sender ud til et begrænset antal kunder ad gan-

gen for at have god tid at følge op på den feedback, vi får.” 

Vi er altid spændte og taknemmelige
"Det er vildt spændende at følge med i NPS systemets indbakke,

når vi lige har sendt ud. Hvor mange svarer? Og hvad svarer de?

Vi er meget taknemmelige for alle svar. De er værdifulde og en

perfekt anledning til en god, konkret dialog". 

NPS måler kundetilfredsheden 
og vi følger op
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Novozymes
INNOVATION 

Campus

Forskning i verdensklasse
Danmarks store globale biotekvirksomhed Novozymes begyndte

i slutningen af marts (2019) overflytning af laboranter, forskere

og øvrige medarbejdere fra Bagsværd til et helt nye forskning-

scenter - Novozymes Innovation Campus – på Biologiens Vej i

Lyngby. Det 37.000 m2 store forskningscenter er beregnet til

800 medarbejdere og udrustet med state of the art faciliteter

til ny banebrydende forskning, innovation og projekter inden

for Novozymes' primære forretningsområder; industrielle 

enzymer og mikroorganismer. Novozymes er af det amerikanske

videnskabelige magasin ”Science” flere år i træk kåret som en

af verdens bedste arbejdspladser for forskere.

Novozymes Innovation Campus bliver en hjørnesten i virksom-

hedens fremtidige forskningsaktiviteter. Campussen er opført på

en 140.000 m2 stor grund, hvor Novozymes anlægger park og 

natursti, som kan benyttes af offentligheden. 

Travlhed og tryghed før indflytning 
I månederne og dagene op til indflytningen har bygningen vrim-

let med ingeniører, projektledere og håndværkere. De sidste in-

stallationer og den fysiske indretning og møblering skulle på

plads til det første hold af laboranter og forskere. I hele forløbet

har Anders Andersens Rengøring deltaget i planlægning og

håndteret ad hoc opgaver og opstartsrengøring rum for rum i

det nye center.

Novozymes har benyttet Anders Andersens Rengøring som 

rengøringsleverandør siden 2003 på deres sites i Bagsværd, 

København og Kalundborg og har nu også valgt Anders Ander-

sens Rengøring til Novozymes Innovation Campus. 

Facility Team Leader Tina Fardrup startede hos Novozymes i 2016

og har været daglig ansvarlig for rengøring og laboratorieopvask

siden 1. januar 2018 , og samarbejder dagligt med Site Manager

Helle Andersen fra Anders Andersens Rengøring. "Rengøring og

opvask kører helt selvstændigt med Helle Andersen. Hun styrer ren-

gøringen og ved, hvad vi vil have. Vi er fuldstændig trygge",

fortæller Tina Fardrup.  

Vigtig input til laboratorieopvasken
"Til den nye Campus har vi virkelig haft gavn af Anders Andersens

Rengørings viden til vores planlægning og indretning. De er bl.a.

kommet med vigtig viden og ideer til at optimere opbygningen af

vores laboratorieopvask, der er helt central og kritisk for vores

forskning og innovation. Det har betydet meget for vores tryghed

med hensyn til rengøring og laboratorieopvask, som jo bare SKAL

fungere”, understreger Tina Fardrup. 

”Meget kan gå galt, hvis der sker fejl i opvasken. Principielt kan

et helt forskningsprojekt gå galt, hvis der er urenheder på udstyr

og redskaber efter turen gennem laboratorieopvasken. Kvaliteten

og stabiliteten i opvasken er således et helt essentielt led i vores

Supply Chain.”

Derfor pointerer hun også vigtigheden af den gode dialog 

og gensidige forståelse mellem Helle og teamet i laboratorie-

opvasken og ”Zymerne”.

Nye overflader og ”free seating”
”Ingen af os har prøvet at tage et helt nyt hus i brug”, 

påpeger Facility Team Leaderen. ”Det er spændende at gå i drift,

for der er mange nye udfordringer, også i tilknytningen til rengø-

ringen. Vi er dog overbeviste om, at det fungerer fra første dag

med Anders Andersens Rengøring”.  

Hun nævner som eksempel alle de nye overfladematerialer, der

skal holdes rene og behandles korrekt, og at campussen er ind-

rettet efter ”free seating” princippet, uden faste kontorpladser,

der betyder, at Novozymes’ ansatte kan sætte sig ved et hvilket

som helst ledigt skrivebord med deres ting og bærbare pc. Dette

stiller nye krav til rengøringen om hele tiden at være opmærk-

som på, hvornår de enkelte skrivebordspladser er benyttet og

kræver ekstra rengøring. 

Der er næsten aldrig udskiftninger
”Helle og hendes store team gør det godt og rigtigt. Det er gode

medarbejdere; de er glade og engagerede og hilser altid, og man

altid regne med, at tingene bliver gjort”, bemærker Tina Fardrup

og hæfter sig ved, at det er de samme folk, der bliver ved med

at være i teamet. 

”Det er et meget stabilt team. Der er næsten aldrig er udskift-

ninger, og det betyder virkelig noget for kvaliteten i den daglige

rengøring. Som jeg ser det, så er der en særlig Anders Andersen

ånd, der er helt i særklasse”.

Tina Fardrup forklarer, hvorfor det er så vigtigt for Novozymes

og hende selv, at rengøringen og laboratorieopvasken kører

uden problemer. 

”Det kører bare, og det er en befrielse. Det betyder nemlig, at vi

kan bruge vores tid på strategiske opgaver. Samarbejdet med 

Anders Andersens Rengøring er det mest stabile rengøringssam-

arbejde. Derfor er det utrolig værdifuldt for os, at rengøringen

kører, uden at vi behøver at følge op hele tiden”.

Vi forventer altid effektivitet og kvalitet
”Ud fra min ros skulle man tro, at vi er nem opgave for Anders

Andersens Rengøring. Men det er vi ikke, tværtimod. For der er

pres på uafbrudt. Vi er en stor organisation i konstant udvikling,

og der opstår hele tiden akutte situationer og nye behov, som vi

forventer håndteret effektivt og med samme kvalitet som alt

andet”, betoner Tina Fardrup.
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Tina Fardrup, Facility Team Leader hos Novozymes og 
Helle Andersen, Site Manager for Anders Andersens Rengøring.

Et glimt ind i et af Novozymes mange nye laboratorier.

To af maskinerne i laboratorieopvasken.

Caféen i stueetagen har været en oase af varme og kolde drikke for de 
mange håndværkere, konsulenter og projektfolk.

Etableret i år 2000 som selvstændig 

virksomhed i Novo Nordisk koncernen.

Verdensførende inden for forskning, 

udvikling og produktion af enzymer 

og mikroorganismer til biologiske 

løsninger i en bred vifte af industrier. 

700 produkter

6.000 patenter

14,4 mia. kr. i omsætning (2018)

6.300 medarbejdere i 30 lande 

Hovedkvarter i Bagsværd.

Ved hovedindgangen til Novozymes Innovation Campus.
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Blandt rengøringsselskaberne er der de pæne drenge i

klassen, der opfører sig ordentligt, og nogle mindre

pæne, der ikke gør. De fleste rengøringsselskaber prøver at op-

føre sig ordentligt over for medarbejderne, fordi de ved, at der

er stor fokus på social dumping. Det er kun godt. Alligevel ser

vi masser af eksempler på medarbejdere, der bliver svigtet. 

For eksempel urimeligt tidspres, der gør det umuligt for medar-

bejderne at klare opgaverne. Vi ser også medarbejdere, der over-

lades til sig selv uden instruktion i, hvad de skal lave eller

hvordan. Det går faktisk medarbejderne rigtig meget på, hvis

de ikke kan udføre deres arbejde, hvilket også kan skyldes slidt

og ubrugeligt rengøringsudstyr eller at de slet ikke har fået ud-

leveret udstyr og midler. 

Lige nu ser vi ikke så meget snyd med løn og pension, fordi det

er blevet så nemt at tjekke. Til gengæld ser vi manglende udbe-

taling af tillæg og for lave tillæg, fx på overarbejde og kørsel.

Vi anbefaler gerne Anders Andersens Rengøring til medlemmer

og virksomheder, der spørger os. I har et andet udgangspunkt

end mange andre, bl.a. fordi Anders Andersen ikke ønsker at

være med i udbud, der kun handler om pris. Hans fokus er på

at levere kvalitet.  

Prisen har betydning for medarbejderne
Jo lavere pris på rengøring, jo dårligere forhold for medarbej-

derne. Tempoet bliver højere og der spares på ledelse og bruges

ingen eller kun få ressourcer på uddannelse. Manglende uddan-

nelse er et stort problem for medarbejderne, fordi de har svært

ved at levere ordentligt arbejde og begrænsede muligheder for

videre udvikling. 

Hos Anders Andersens Rengøring kører I egne rengøringskurser

og uddanner medarbejderne, før de bliver sat i arbejde hos kun-

derne. Det er en god ting. Jeg ved også, at I lægger vægt på,

at medarbejderne skal kunne tale og forstå dansk. Det er også

et vigtigt punkt, synes jeg. Mange steder kan medarbejderne

slet ikke dansk. Jeg undrer mig faktisk over, at man tør have

nogen gående, der ikke kan læse datablade, sikkerhedsvejled-

ninger og instruktioner og ikke videregive mundtlige beskeder.

Hvad kan rengøringskunderne gøre?
De kan lægge vægt på, at der er stabilitet i rengøringsteamet.

Er der ofte udskiftning af rengøringsmedarbejdere, kan årsagen

være dårlige arbejdsforhold. Det kan dog også skyldes, at der

benyttes udenlandske medarbejdere med kun 4-6 måneders ar-

bejdstilladelse. De arbejder i døgndrift på forskellige rengørings-

pladser i den korte periode og har ikke samme loyalitet over for

kunderne som de almindelige rengøringsmedarbejdere i bran-

chen.

Vi anbefaler som sagt gerne Anders Andersens Rengøring, fordi

vi ved, at I går efter kvalitet og har orden i forholdene. 

Vores medlemmer er glade for at arbejde hos jer, hvilket blandt

andet kommer til udtryk ved virksomhedsoverdragelser, hvor 

I både overtager opgave og de aktuelle rengøringsmedarbejdere.

Medarbejderne er generelt positive over at skulle arbejde 

for jer, og vi oplever sædvanligvis ingen problemer 

efterfølgende. Sådan er det bestemt ikke altid i den

slags overtagelser. 
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Site Manager Helle Andersen 
om samarbejdet med Novozymes:
"Det har virkelig været spændende at være med i projektet, alle-

rede før Novozymes gik i gang med at bygge den nye Campus.

Der er godt styr på planerne fra Novozymes' side. Overflytningen

har været planlagt i halvandet år, og vi har undervejs bidraget

med planer for vores områder; rengøring, laboratorieopvask mv.

Selvfølgelig kommer der hele tiden uforudsete ting, som skal kla-

res oveni, og det kan i situationen give ekstra udfordringer, men

vi klarer det. Jeg sætter i god tid ekstra folk på, hvis jeg vurderer,

det kan blive nødvendigt. 

Vores team og medarbejdere har i lang tid før overflytningen haft

føling med, hvor og hvad der skulle ske i forhold til deres indivi-

duelle opgaver og daglige arbejde. Det har stor betydning for den

enkeltes tryghed at vide, hvad der skal ske. Derfor har vi i Anders

Andersens Rengøring løbende informeret medarbejderne og skabt

klarhed om forestående ændringer, så snart vi selv har haft den

rette information”.

Anders Andersen om årsmøde hos Novozymes:
For nylig deltog ejer og direktør Anders Andersen i det årlige

status- og samarbejdsmøde med Novozymes sammen med vores

driftsledelse, bl.a. Site Manager Helle Andersen. 

”Mødet hos Novozymes var en rigtig god oplevelse. Jeg synes, der

blev udtrykt stor anerkendelse af vores indsats hos Novozymes”,

fortæller Anders Andersen. ”Vores team har præsteret at komme

helt i mål på otte ud af otte KPI’er, hvilket er virkelig flot. 

Og jeg oplevede en faglig anerkendelse af vores levering, der rakte

ud over KPI’erne. Generelt er jeg stolt af mine medarbejdere og

det gode håndværk, de udfører hos kunderne. I den konkrete 

situation hos Novozymes var der grund til at være ekstra stolt,

og det var jeg”. 

En stolt Anders Andersen sammen med vores rengøringsteam og laboratorieopvasketeam hos Novozymes.

Site Manager Helle Andersen sammen med sine tilsynsførende 
på Novozymes; Mogheir, Neset og Mukades.

Hvordan oplever du generelt medarbejdernes forhold i rengøringsbranchen?

Og hvordan ser du Anders Andersens Rengøring i den sammenhæng?

Interview med Tina Møller Madsen, 3F,
Gruppeformand for PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION.

”

”
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Kvalitetssystemet skal sikre tilfredse kunder og motiverede medarbejdere

Kvalitetsvurderinger er en central aktivitet i Anders Andersens
Rengørings løbende produktionsstyring og kvalitetssikring. Vur-
deringerne foretages kort efter, at den planlagte rengøring er
udført, så det er frisk arbejde, der vurderes. Serviceledere og
inspektører udfører løbende kvalitetsvurderinger hos deres kun-
der, mens driftslederne og to kvalitetscontrollere supplerer med
ekstra vurderinger, hvor Anders Andersen ofte også deltager.

Controllerne Anne Cole Lynegaard og Camilla Andersen dækker
henholdsvis Jylland/Fyn og København/Sjælland. De har god
føling med den generelle kvalitet hos kunderne i deres geogra-
fiske områder og kommer hen over året på vurderinger hos dem
alle sammen. Hos nogle kunder fast hver måned.

Finder fejl før kunden
”Kvalitetsvurderingerne er vigtige for at sikre, at kvaliteten af ren-
gøringen hele tiden lever op til vores standard og til kundernes
forventninger”, fortæller kvalitetscontroller Anne Cole Lynega-
ard, der blandt andet laver faste, månedlige kvalitetsvurderinger
hos flere kunder i Aarhus, herunder Dokk1 og Holst Advokater.
”Vi går virkelig i detaljen, og fx er det jo rigtig godt, når vi op-
dager fejl og får dem rettet, før kunderne overhovedet bemærker
noget", påpeger hun. "Er der en fejl eller mangel, der tilsynela-
dende gentager sig, tjekker vi, om rengøringsplanen skal tilrettes
eller om der er brug for ekstra instruktion til teamet". 

Kvalitetsrapporterne er vigtig dokumentation
Enhver udført kvalitetsvurdering bliver til en kvalitetsrapport,
som i form af kvalitetskarakterer dokumenterer den faktisk 

leverede rengøringskvalitet. Ved vurderingen bedømmes renhe-
den af objekter og overflader, og der gives karakterer fra 1 til
4, hvor 1 er bedst og svarer til Meget tilfredsstillende.

"Kvalitetsrapporterne er et vigtigt værktøj for driftsledelsen i for-
hold til at overskue og styre kvaliteten hos de mange kunder",
fortæller Anne Cole Lynegaard videre. "Men rapporterne er også
vigtig dokumentation for kunderne selv. Vores kontaktpersoner får
vished for, at kvaliteten er i orden. Det giver tryghed, når man
repræsenterer et stort antal brugere, der skal være tilfredse med
rengøringen.

En god kvalitetsrapport betyder dog ikke, at vi kan hvile på laur-
bærrene. Vi må kontinuerligt kvalitetsvurdere de samme områder
igen og igen, for kvalitetsniveauet ændrer sig hele tiden. Vores
interne regel er, at en kvalitetsvurderinger er brugbar  i 24 timer
som beslutningsgrundlag for driftsledelsen. Herefter viser den ikke
længere et nu-og-her billede af kvalitetsniveauet" forklarer Anne
Cole Lynegaard.

Motiverende feedback til medarbejderne
Efter hver kvalitetsvurdering gives feedback til den servicemed-
arbejder, der har udført rengøringen. Dette handler om moti-
vation og faglig udvikling hos medarbejderne. ”Der er næsten
ikke noget, der motiverer medarbejderne mere end at få op
mærksomhed og ros for godt arbejde. Men vi skal selvfølgelig

også omsorgsfuldt sørge for opbakning og god personlig instruk-
tion, når det hele ikke bare er fejlfrit”, fortæller Camilla Ander-
sen, der er kvalitetscontroller hos kunder i København og på
Sjælland.”I første omgang kan en medarbejder godt blive synlig
skuffet over ikke at få lutter 1-taller og 2-taller. Men når de får
en stille og rolig forklaring på vurderingskarakteren og samtidig
instrueres i, hvordan de helt konkret kan gøre det bedre til næste
gang, stiger motivationen igen", beskriver hun.

Meningsfuld dialog og udvikling af kurser
”Sparring med medarbejderne er en meget vigtig del af kvalitets-
vurderingerne, fordi vi både styrker deres faglighed og motiva-
tion”, forklarer Camilla Andersen, der tidligere har været både
underviser, driftsleder og kvalitetschef, bl.a. inden for klinisk
rengøring, som hun også selv har udført. ”Den opfølgende dialog
med medarbejderne er jeg rigtig glad for. Den giver så meget me-
ning og gavner både medarbejdernes udvikling og rengørings-
resultatet hos kunden. Alle er glade.
Samtidig får jeg altid inspiration til udvikling af vores uddannelser
og kurser til servicemedarbejderne. Jeg er medansvarlig for 
uddannelserne og underviser også selv”.

Kvalitetscontroller tjekker også vinduespolering
"Det er spændende også at udføre kvalitetskontrol på vindues-
polering hos poleringskunderne”, fortæller Camilla Andersen.

”Jeg tror, at Anders Andersens Rengøring er den eneste leveran-
dører i rengøringsbranchen, der benytter kvalitetscontroller
inden for vinduespolering. Jeg har ikke hørt om det før, og jeg
synes, det viser seriøsitet og professionalisme”.

Særlig fokus på rene toiletter 
”Rundt på rengøringsstederne får jeg udvekslet nyttig viden med
medarbejderne og de tilsynsførende. Når jeg kommer med erfa-
ring og gode ideer, får jeg typisk også nyttig input med retur.
Det kan jeg så igen brede ud til andre.

Nogle gange er Anders med på kvalitetsvurdering. Det er 
inspirerende og medarbejderne er glade for hans besøg. Han har
enorm erfaring og intuition i forhold til rengøringen og har 
særlig fokus på, at toiletrengøringen skal være i top, fordi det
handler om folks personlige hygiejne og komfort. I 2017 
indførte han et helt nyt koncept i branchen med et særligt 
sanitetsteam bemandet af specialister til dybderensning og 
nulstilling af toiletmiljøer. Han prioriterer kvalitet hele vejen,
og det er lige vand på min mølle som kvalitetscontroller",
slutter Camilla Andersen.

Controller Anne Cole Lynegaard foretager kvalitetsvurderinger af

vores rengøring hos kunder i Jylland og på Fyn. Her er det hos

Holst Advokater i Aarhus.

Controller Camilla Andersen udfører ofte kvalitetsvurdering sammen med

en servicemedarbejder eller tilsynsførende. Når Anders Andersen er med

på kvalitetsvurdering, drøfter de erfaringer og ideer til forbedringer.
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Det er et flot og moderne borgerhus

med en fantastisk beliggenhed midt i

Aarhus Havn. Dokk1 byder aarhusia-

nerne indenfor til Aarhus Kommunes

hovedbibliotek, borgerservice og

meget andet. Med sit inspirerende

indre og masser af faciliteter til fri af-

benyttelse er Dokk1 i det daglige ble-

vet et eftertragtet mødested for

borgere i alle aldre. Hen over året er

der gang i alverdens aktiviteter som

udstillinger, foredrag, konferencer,

koncerter mv. 

Tusindvis af gæster hver dag
Dokk1 slog første gang dørene op for borgerne i sommeren

2015. Siden da har ca. 5 millioner gæster gået igennem 

hovedindgangen. 

"Det er virkelig dejligt, at borgerne er glade for at komme i huset

og bruge faciliteterne", siger en glad og tilfreds Bente Jensen

fra afdelingen i Dokk1. Drift og ressourcer "Borgerne har i den

grad taget Dokk1 til sig - langt over forventning. Folk føler sig

hjemme, det kan man tydeligt mærke og se", fortæller Bente 

Jensen, der netop har haft 40 års jubilæum som medarbejder i

Aarhus Kommunes Biblioteker.

Et eldorado for studerende
"Bare se det store antal studerende, der

sidder enkeltvis og i grupper overalt. Vi

har også studieceller, som de studerende

booker og benytter, og som regel bliver

lokalerne hurtigt optaget. Dokk1 åbner

kl. 8 om morgenen, men allerede 15-20

minutter før står der studerende og 

venter på at komme først ind til deres

favoritpladser”, fortæller Bente Jensen. 

Det er ingen overdrivelse at sige, at de 

studerende næsten har alt, hvad de

kan ønske sig i Dokk1. Ud over gode

studiefaciliteter og et helt bibliotek af bøger lige ved hånden,

er der hyggelig indretning og en café med mad og drikke.

Rengøringen er meget vigtig
Dokk1 har åben kl. 8 - 22 i hverdagene og kl. 10 - 16 i week-

enden, og der er stor aktivitet og mange mennesker i hele 

åbningstiden. Mange går først, når huset lukker, hvor en ven-

lig stemme i højtalerne minder om, at det er lukketid, mens

servicevagterne samtidig går rundt og siger tak for i dag.

"Rengøringen i Dokk1 er meget, meget vigtig med alle de bor-

gere, der kommer hver dag." fortæller Bente Jensen. 

Dokk1 er et populært hus,  
der kræver god rengøring

En krævende rengøringsopgave
"Det er en meget krævende opgave at få rengøring og service 

til at fungere til alles tilfredshed i et hus som Dokk1. Anders 

Andersens Rengøring har formået dette, siden de startede som-

meren 2017. Der er ingen problemer. 

Jeg har aldrig før oplevet et så godt samarbejde på rengøring, og

jeg har samarbejdet med mange”, understreger Bente Jensen.

“Vi sætter stor pris på samarbejdet og de personer, vi har kontakt

med i det daglige. Vi har en fantastisk god dialog, og alt bliver

håndteret, som vi ønsker det.

Hurtig håndtering af akutte opgaver 
Der kan på et hvilket som helst tidspunkt i åbningstiden 

ske noget ekstraordinært, som skal ordnes af rengøringsmedar-

bejderne. Vagterne runderer i hele huset og kalder, når noget

skal klares; fx ekstra rengøring af toiletter efter opkast eller

andre uheld. 

”Tingene bliver straks klaret, når der skal tages action på noget”,

fortæller Bente Jensen. ”Det er trygt og rart, især også når vi nogle

gange har nogle helt særlige begivenheder, der kræver særlig op-

mærksomhed fra rengøringens side, fx royalt besøg. Vi har både

haft besøg af Dronning Margrethe og Kronprinsesse Mary. 

En særlig begivenhed er det også, når vi hvert andet år afholder en

stor international konference for biblioteker kaldet ”Next Library”.

Det er et stort arrangement med deltagere fra hele verden. Dokk1

er fuld af gæster i flere dage og der skal hele tiden udføres ekstra

soignering, støvsuges osv. Dette kræver også en dygtig og opmærk-

som rengøringsleverandør, og det har vi”, slutter Bente Jensen. 

Bente Jensen fra afdelingen 
Drift og ressourcer i Dokk1. 

I midten ses serviceler Stanley Harders med det meste af teamet i Dokk1. Øverst: Vasile Luca, Ammy Lorentzen (tilsynsfører) og Stanley Harders.
Nederst: Chidapha Wittendorff, Siriporn Khamsuk og Nicoleta Luca.Tre medarbejdere fra teamet er ikke på billedet: Trinh, Susi og Yuan.

Alle dage og i weekender er der en mangfoldighed af aktiviteter i Dokk1.



“Jeg har prøvet nærmest alle metoder til at fjerne og forebygge

ukrudt i blomsterbede, på fliser, langs mure osv. Mit fokus har

altid været på at finde alternativer til kemisk bekæmpelse, dvs.

sprøjtemidler, der skader vores miljø og grundvand,” fortæller

Thorbjørn Guttesen, der er chefgartner og inspektør i Anders

Andersens Rengørings afdeling for grøn service og udendørs

vedligehold. Her har han indført den mest miljøvenlige og 

effektive metode til at bekæmpe ukrudt. 

Sprøjtemidler er blevet forbudt
Til Thorbjørn Guttesens store tilfredshed er der de senere år

skyllet en bølge af miljøbevidsthed ind over landet. Sammen

med det øgede fokus på FNs verdensmål, er der opstået en

større forståelse for at tænke på miljøet, når ukrudtet skal

bekæmpes. “Tidligere skulle ukrudtet bare fjernes, uden så

meget at tænke på miljøet. Sådan er det heldigvis ikke i dag.

Et stort antal kommuner har helt forbudt brug af kemiske sprøj-

temidler, og det er en stor gevinst for miljøet og vores drikke-

vand,” fortæller han.

Gasbrændere medfører brandulykker
I stedet for sprøjtekemi er mange gået over til at brænde

ukrudtet af med gasbrændere. Chefgartneren gør dog opmærk-

som på, at det heller ikke er særlig miljøvenligt på grund 

af det store gasforbrug og nævner samtidig, at røgen fra 

gasbrænderen udgør en skaderisiko for medarbejderne.

“Det helt store problem ved gasafbrænding er imidlertid risikoen

for brandulykke. Hvert år er gasbrændere ifølge Beredskabs-

styrelsen årsag til ca. 300 brandulykker,” oplyser Thorbjørn

Guttesen. “Og det er især derfor, at mange boligselskaber, 

virksomheder og kommuner nu også har forbudt brug af gas-

brændere til at fjerne ukrudt.”
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Miljørigtig bekæmpelse 
af ukrudt forår og sommer

Varmt vand er er den bedste løsning
“Før jeg startede i mit nuværende job, var jeg chef for Materiel-

gården i Stevns Kommune. Her investerede vi i mobile hedvands-

anlæg til miljøvenlig bekæmpelse af ukrudt. Det var en kæmpe

succes. Ukrudtet blev fjernet alle steder uden at påvirke mil-

jøet,” fortæller Thorbjørn Guttesen.

I maj 2018 købte Anders Andersens Rengøring det første 

mobile hedvandsanlæg.

“Alle har været begejstret over, hvor effektivt ukrudtet bliver fjer-

net, helt uden at belaste miljøet. Vi hælder ganske enkelte 98

grader varmt vand ud over ukrudtsplanterne, så ukrudtet visner

og dør. Det varme vand trænger ned og ødelægger cellestruk-

turen, så der går længere tid, før der vokser ukrudt frem igen.”

Vand på 98° er bedre end damp
Thorbjørn Guttesen understreger betydningen af at benytte

98 grader varmt vand og ikke 100 grader kogende vand eller

damp. Det kræver nemlig meget mere energi at opvarme vandet

de sidste to grader fra 98 til 100 grader, hvor vandet ændrer

sin stoflige struktur og bliver til en gasform, vanddamp.

“Det 98 grader varme vand gør arbejdet perfekt og udnytter

energien mange gange bedre end damp. En anden fordel med

vandmetoden er, at det slet ikke sviner, hvorimod for eksempel

damp vil svine på fliser og vægge, fordi damptrykket blæser jord

op fra fuger og bede langs husmuren.”

98 grader varmt vand hældes over ukrudtet og trænger ned i rødderne, så planterne går ud og visner i løbet af få dage.

Hedvandsanlægget bekæmper ukrudt ved lavt tryk, men kan også damprense 
og spulerense med tryk på op til 250 bar.

Grøn service og udendørs vedligehold
Hos Anders Andersens Rengøring udfører vi grøn 

service og udendørs vedligehold for virksomheder og

boligforeninger – landet over. Vi arbejder altid med

omtanke for miljøet. 

Vi tilbyder blandt andet:
• Beplantning (forår, sommer, efterår)

• Græspleje

• Anlægsopgaver

• Træfældning og -beskæring

• Miljørigtig ukrudtsbekæmpelse

• Snerydning og saltning

• Renhold og service af udearealer

• Rengøring af P-pladser og P-kældre

Det gode ved hedvandsanlægget er, at det er mobilt og fleksibelt og kan bruges alle steder, helt uden strøm. 
Chefgartner og inspektør Thorbjørn Guttesen tilser her opstilling af anlægget.



FN’s verdensmål for bæredygtigt udvikling trådte i kraft den 

1. januar 2016. Alle 193 FN medlemslande forpligtigede sig til

at arbejde for målene frem til 2030. 

Svanemærket, der administreres af Miljømærkning Danmark, 

bidrager til opfyldelsen af flere af FN’s 17 verdensmål og særligt

de miljømæssige mål. Anders Andersens Rengøring har to 

Svanemærkelicenser, henholdsvis på ’Rengøring’ og ’Vindues-

polering’.

Svanemærkets mission er at gøre det enkelt at vælge blandt de

miljømæssigt bedste produkter og services. Miljømærket funge-

rer som en guide og et stærkt værktøj til at sikre en bæredygtig

udvikling i samfundet – både som producent og forbruger. 

At Svanemærket er et stærkt værktøj ses særligt i forhold til

deres kendskabsgrad, hvor hele 93 % af danskerne kender 

Svanemærket, hvoraf 66 % kigger efter dette, når de handler. 

Ansvarligt forbrug og produktion
Svanemærket bidrager særligt til opfyldelsen af mål 12 om 

”Ansvarligt forbrug og produktion”, ved at mindske den samlede

miljøbelastning fra produktion og forbrug. Svanemærket stiller

krav til hele produktets livscyklus – fra råvarer, produktion, 

anvendelse samt bortskaffelse og recirkulering. Dette sikrer, at

leverandørerne af Svanemærkede produkter og services lever op

til de skrappeste miljøkrav.

I forhold til rengøring og vinduespolering er der fokus på brug

af kemikalier og andel af miljømærkede midler, korrekt dose-

ring, mængden af affaldsposer og meget mere. 

De skrappe krav sikrer en miljø-

mæssigt forsvarlig håndtering

af kemikalier og affald, hvilket mindsker skadesrisikoen for bruger

og producent, reducerer forurening af luft, vand og jord. Samtidig

øges muligheden for at recirkulere materialerne efterfølgende.

Hele 11 mål bidrages der til
Svanemærket bidrager til 11 ud af de 17 verdensmål – afhæn-

gigt af konkret produkt eller service. I forhold til Anders 

Andersens Rengørings rengøring og vinduespolering stilles ud

over miljøkrav også krav til overholdelse af lovbestemmelser

om arbejdsmiljø samt sociale og etiske krav. Dette bidrager til

opfyldelsen af mål 8 om at fremme vedvarende, inkluderende

og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæfti-

gelse og anstændigt arbejde for alle. 

I Anders Andersens Rengøring gør vi også selv

tanker om, hvordan vi ud over vores Svanemær-

kninger kan bidrage til de 17 verdensmål. Fx har

vi i relation til mål 6 om rent vand og sanitet indført

miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse og udviklet en Sanitetsbil med

et uddannet ekspertteam til dybderengøring i sanitære rum. 

I forhold til mål 7 om bæredygtig energi har vi en lavet aftale

med Ørsted om at modtage energi fra havvindmøller. 

Derudover arbejder vi fokuseret på at skabe det bedste arbejds-

miljø og –vilkår for vores medarbejdere – herunder sørge for

deres sundhed og trivsel (mål 3), tilbyde kvalitetsuddannelse

(mål 4) og sørge for ligestilling mellem kønnene (mål 5).

F.C. København såvel som F.C. Midtjylland har været uden 

sammenligning denne sæson i Superligaen. De to hold har ligget

og kæmpet side om side, og vi håber, at F.C. København kan stå

distancen og hive trofæet hjem til hovedstaden, efter det har

været et smut forbi F.C. Midtjylland. 

F.C. Københavns sæson har været exceptionel, men desværre

glippede det videre avancement i Europa League. Det betød dog,

at FCK kunne fokusere fuldt ud på den hjemlige liga, hvilket vi

må sige, at de gør rigtig godt. 

Hvis man ser bort fra FCK og FCM, så er Superligaen i år meget

lige. AGF og AaB har blandet sig i kampen om at komme med i

mesterskabsspillet. Desværre nåede holdene ikke op i top 6, men

de sikrer sig forhåbentligt gode slutplaceringer i gruppespillet.

Sæsonen 18/19 var Vejles tilbagevenden til Superliga efter nogle

år i 1. division. Der har derfor været meget at skulle omstille

sig til som klub og som hold. Holdet har ikke desværre ikke 

blandet sig i top spillet, og Vejle kæmper nu for overlevelse i

Superligaen. Vi håber på, at de får endnu en chance i Super-

ligaen, for det er her, Vejle Boldklub hører til. 

Udover de gode takter for vores sponsorholds sæson i Super-

ligaen, så kan vi også med glæde fortælle, at vi har fået nye,

super gode pladser på Nedre A i Parken. Man kan næsten ikke

komme tættere på banen end på disse pladser. Vi ser frem til at

byde velkommen i Parken fremover og selvfølgelig også på Vejle

Stadion, Ceres Park og Portland Park.

Vi ses til herlige fodboldoplevelser.
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Mesterskabsspillet er i gang - Forza FCK!
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Hvem er de forsvarende mestre 
i Superligaen?

Vind to billetter til den første hjemmekamp i maj 
for F.C. København, Vejle Boldklub, AGF eller AAB. 

Send dit svar og hvilken kamp du gerne vil se til
info@aaren.dk inden den 25. april 2019, 

hvor vi trækker lod om 3 x 2 billetter til hver kamp.

Svanemærket og FN´s verdensmål

KONKURRENCE



Vi holder Danmark og miljøet rent
Taastrup: Rugvænget 40, 2630 Taastrup · Vejle: Ladegårdsvej 18, 7100 Vejle  ·  Aarhus: Marøgelhøj 9, 8520 Lystrup

Tlf. 43 99 99 99 · info@aaren.dk · www.aaren.dk

3. april .........Vejle ........ES    

9. sep ...........Taastrup ...DR

24. sep ...........Taastrup ...DR

8. maj...........Vejle ........ES

29. maj...........Taastrup ...DR

12. juni ..........Taastrup ...DR

26. juni ...........Taastrup ...DR

28. aug............Taastrup ...DR

4. sep ............Vejle ........ES

10. sep ............Vejle ........ES

11. sep ............Taastrup ...DR

25. sep ............Vejle ........ES

30. okt ...........Taastrup ...DR

6. nov............Vejle ........ES

7. nov............Vejle ........ES

12. nov............Taastrup ...DR

27. nov............Taastrup ...DR

Specialkurser
Gulvvaskemaskine uge:  43                   
Polishkursus         uge: 41, 51             
Oliering               uge: 21, 46             
Tæpperens           uge: 38                   
Brush-up kurser    uge:  11, 13TF 19/24ASS

Aseptisk adfærd    uge:  20

                                        Vores kurser er et vigtigt redskab til udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer og sikring af et højt kvalitetsniveau.
Udover kurserne i skemaet afholder vi løbende OPSTARTSKURSER, GENTRÆNING og GMP KURSER rettet mod specifikke kunder.

Introduktionskurser
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Gå ikke glip af lanceringen af den nye hjemmeside. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få som en af de første 

mulighed for at udforske vores kommende hjemmeside.

Så kan du også få inspiration fra vores gode medarbejder-

historier og rengøringsråd, og deltage i konkurrencer om 

billetter til superliga fodbold og andre seværdigheder.

Hvis du ikke allerede modtager vores nyhedsmail, så tilmeld

dig via QR-koden. Så er du sikret, at du får alle de gode 

historier og råd – direkte i din indbakke. 

Eller ... Du kan også følge os på LinkedIn, hvor vi drysser ud

af vores erfaringer med nullermænd, stjernestøv og alt der i

mellem. 

I starten af maj lancerer vi en ny hjemmeside. Vores nuværende hjemmeside trængte til 
en ansigtsløftning efter et årti, og derfor har vi brugt den sidste tid på at udvikle en ny
hjemmeside og online oplevelse. 

Gå ikke glip af vores 
nye hjemmeside

Interne kurser frem til NOVEMBER 2019


