
Anders Andersens Rengørings profilmagasin·Oktober 2015

har netop valgt og genvalgt Anders Andersens Rengøring
til facility service, rengøring og vinduespolering. 
Se side 5, 7 og 14.

Læs også om Virksomhedskultur · Mentor tog imod 
på Alpe d’Huez · Ministerbesøg · Rettidig rengøring 
af flyttelejligheder og meget mere. 
KONKURRENCER på side 8 og 15. 

Den flotte hvidhaj hænger 
fra loftet i Den Blå Planet, 
hvor vi fra 1. november 2015 
tager os af både rengøring og 
vinduespolering.

LEO PHARMA, NOVOZYMES og DEN BLÅ PLANET
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Jeg reflekterer gerne over dette spørgsmål. 
Det er min målestok for, hvor godt vi præsterer
i forhold til vores kolleger i branchen. Og JA,
jeg vil helt oprigtigt foretrække at købe rengø-
ring, vinduespolering og ejendomsservice af 
de tre driftsafdelinger i Anders Andersens Ren-
gøring, hvis jeg selv var kunde på det danske 
rengøringsmarked.

Det vil jeg, fordi vi har en konkurrencedygtig pris

og samtidig ligger i front på mange afgørende

indikatorer, der vidner om stabilitet og ansvar-

lighed. Det ville jeg kigge efter, hvis jeg selv var

rengøringskøber;

1 Høj medarbejderanciennitet - knap 5 år 

på virksomhedsniveau. Unikt i en branche

med så mange timelønnede. Den høje anci-

ennitet betyder stabilitet og fastholdelse af 

know how.

2 Enestående lavt sygefravær: 1,86 % i 2013 - 

2,08 % i 2014 og 2015 til dato ca. 2,5 %. 

Dette indikerer trivsel og at medarbejderne er

ansvarlige over for hinanden. For kunderne 

betyder det stabilitet. 

3 Alle medarbejdere er veluddannede og dansk-

talende; de læser og forstår arbejdsplaner og 

doseringsvejledninger, og kommunikerer med

kunderne. 

4 Vi indhenter referencer på nye medarbejdere,

også timelønnede, før vi ansætter dem. 

Så ved vi, at de matcher vores vinderkultur i 

forhold til kvalitetsfokus og ansvarlighed.

5 Vi udfører dagligt et stort antal kvalitets-

vurderinger. Dette er en af mine kæpheste, 

fordi vi derved hele tiden finjusterer vores 

ydelser hos den enkelte kunde. 

6 Kvalitetsvurderingerne viser samtidig ledel-

sens respekt og interesse for medarbejdernes 

indsats. De er stolte håndværkere, og vil 

gerne vise deres gode arbejde frem.

7 På kundesiden har vi også høj anciennitet,

pt. ca. 9 år. Holdbare aftaler handler om at 

sikre værdi for begge parter og om gensidig 

respekt og troværdighed.

8 Kunderne giver os flotte karakterer i kunde-

tilfredshed.

9 Vi er stærke på miljø - og var Danmarks 

første landsdækkende rengøringsselskab, der 

blev Svanemærket. Mere end to år før andre.

10 Fagforeningerne roser vores medarbejder-

forhold og fremhæver især, at medarbejderne

altid får korrekt løn til tiden, at vi ingen 

klagesager har og at vi ordner småsager i 

mindelighed med den enkelte medarbejder.

Set udefra er disse indikatorer væsentlige, fordi
serviceydelser er svære at måle og veje i tradi-
tionel forstand.

Har du kommentarer eller ønsker en dialog om
de nævnte indikatorer, er du velkommen til at
kontakte mig på mobil 405 405 37.

En milepæl den 1. januar 2016
Ultimo oktober var vi ca. 880 medarbejdere i
Anders Andersens Rengøring. Vi når derfor en
milepæl den 1. januar, hvor vi starter levering
af facility service hos medicinalvirksomheden
LEO Pharma i Ballerup. Den dag vokser vi til 
et godt stykke over 900 medarbejdere, og vi
glæder os til at tage godt imod alle vores nye
kolleger.

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 næsten 900 medarbejdere, 

der alle har fokus på at sikre dig 

som kunde den bedste rengørings-

kvalitet og service, du 

kan få i Danmark.

Ville jeg selv KØBE RENGØRING
af Anders Andersens Rengøring?
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Side 3

De værner om 
KULTUREN I VIRKSOMHEDEN

Human Resource afdelingen i Anders Andersens Rengøring har

mange vigtige funktioner i relation til medarbejderne. De har

samtaler med jobansøgere, yder juridisk rådgivning til ledere

i forskellige sammenhænge, administrerer vores mange kurser

og besvarer spørgsmål fra medarbejderne omkring ansættel-

sesforhold og meget andet – døren til HR er altid åben. 

De tre HR konsulenter har fingeren på pulsen, når det drejer

sig om medarbejderne, stemningen og samarbejdet generelt i

Anders Andersens Rengøring. Denne indsigt bruger de til at

vurdere, om ansøgere til ledige jobs passer ind i virksomhe-

dens kultur. 

Tager referencer på alle nye medarbejdere
”Som HR konsulenter har vi en væsentlig opgave i at anbefale

de rigtige ansøgere til de forskellige ledige jobs”, fortæller Inge

Helmark, der er leder af HR afdelingen. ”Derfor foretager vi en

grundig research af hver ansøger, inden vi giver vores anbefa-

ling; bl.a andet indhenter vi reference-

udtalelser fra ansøgernes tidligere

arbejdsgivere, både når det gælder funk-

tionærstillinger og timelønnede jobs

som rengøringsassistenter og vindues-

pudsere”.

En unik virksomhedskultur 
”Referencerne er med til at sikre, at nye medarbejdere matcher

vores virksomhedskultur og de værdier, der styrer det daglige ar-

bejde og samarbejde på rengøringspladserne og på kontorerne

i Taastrup og Vejle. Vi værner om kulturen i Anders Andersens

Rengøring, fordi den er helt unik; nøgleordene er bl.a. ordent-

lighed, hjælpsomhed, respekt for hinanden og om at have fokus

på kvalitet, uanset hvad man laver, fordi det hele hænger sam-

men”, understreger Inge Helmark. 

Nyansatte bekræfter det unikke
”Mange nye medarbejdere bliver positivt

overraskede over den gode stemning og

modtagelsen, når de starter. Og der er 

timelønnede assistenter, der fx spontant

udbryder; ’Hold da op! Får vi nye 

redskaber og nye midler til arbejdet?

Det er jeg ikke vant til’. 

Vi ønsker et godt match for både medarbejder og virksom-

hed, hver gang vi ansætter en ny medarbejder. Det næste års

tid forventer vi at ansætte 10-12 nye medarbejdere i gennemsnit

hver måned, og vi glæder os til at få dem alle godt integreret i

vores særlige kultur”.

Vores tre dygtige HR konsulenter; fra venstre - leder af HR-afdelingen, Inge Helmark, kursusansvarlig Anita Faber og juridisk konsulent Janni Peters. 



Side 4 Til januar har Jørn Hansen 25 års jubilæum i Anders Andersens

Rengøring og har siden starten arbejdet som konsulent i ejen-

domsservice. Det er imponerende, hvad Jørn har opdyrket af

nye kontakter på det københavnske og sjællandske marked for

ejendomsdrift.  Væksten er til at få øje på. 

I 1991 var der én inspektør og seks assistenter til trappevask.

I dag er Anders Andersens Rengøring en af landets største 

leverandører af trappevask og anden ejendomsservice med 

15 ledende medarbejdere, inspektører og tilsynsførende, og

ca. 175 assistenter.

Trods hans tydelige indflydelse på udviklingen fremhæver Jørn

selv, at successen i høj grad skyldes godt samarbejde med

driftsfolkene. ”Når jeg sidder og har en dialog med en potentiel

kunde og vi sammen skal strikke en ny god løsning sammen,

har det kæmpe betydning, at jeg ved, at jeg kan regne 100 %

med inspektører og assistenter”, understreger Jørn Hansen.

”Det giver en god fornemmelse i maven at vide, at det jeg 

aftaler med kunden, bliver fuldt helt til dørs”.

”I øvrigt vil jeg sige, at netop det med at udvikle en skrædder-

syet, optimal løsning til en kunde i samarbejde med kunden

selv, er noget af det, jeg har nydt allermest i mit job. Derfor

har jeg mange mangeårige personlige kontakter i relation til 

arbejdet. Faktisk har vi stadig flere af de kunder, jeg var med

til at starte op i mit første og andet år. Det er også noget, der

fornøjer mig.

Når jeg nu om et par måneder kan fejre 25 år her i virksomhe-

den, så er det jo fordi, jeg har en god arbejdshverdag og altid

har haft det. Mit job er meget selvstændigt og jeg bliver aldrig

presset mere end jeg presser mig selv. Jeg har det sjovt med

gode kolleger, hvoraf mange også har været her i en del år, så

derfor”, slutter den snart jubilerende konsulent. 

25 ÅRS JUBILÆUM
– fordi hverdagen er god 

”Når jeg nu om et par 
måneder kan fejre 25 år
her i virksomheden, så er
det jo fordi, jeg har en
god arbejdshverdag og
altid har haft det”.



LEO PHARMA valgte Anders Andersens 
Rengøring til FACILITY SERVICE

Side 5Efter en udbudsrunde de seneste måneder har

medicinalvirksomheden LEO Pharma valgt 

Anders Andersens Rengøring til at varetage 

opgaverne på facility området; herunder kon-

torrengøring, renrum rengøring, vinduespole-

ring, udendørsarealer og intern postservice.

”Vi er meget glade og stolte over, at LEO Pharma

har valgt os som samarbejdspartner foran vores

kolleger i branchen”, siger Anders Andersens

Rengørings salgschef Jacob Levin Svendsen,

der har været en af hovedpersonerne i forhand-

lingerne med LEO Pharma. 

”Det er en milepæl for denne fantastiske virksomhed, som 

Anders Andersen har bygget op siden 1968 på værdier som 

ordentlighed, kvalitetsfokus og respekt for medarbejderne. 

Han startede ene mand, og i dag er vi tæt på 900 medarbejdere

og har afdelinger i både i Taastrup og Vejle. 

Vi er kendt for vores kvalitet og var det første

landsdækkende rengøringsselskab, der opnåede

Svanemærkning, mere end to år før de næste”.

Tidligere kendte de fleste især Anders Andersens

Rengøring fra vores mange hvide biler med det

karakteristiske gulvternede grønne logo og fra

bandereklamerne i Parken, hvor vi har været

trofast  storsponsor for FC København siden

klubbens etablering i 1992. Men i dag er vi 

også kendt som en af de store leverandører, 

når det handler om store kontrakter på facility området, 

fx som hos LEO Pharma. 

”Jeg ser frem til, at vi fremover etablerer lignende samarbejde

med andre store, kvalitetssøgende virksomheder. I første omgang

glæder vi os i hele virksomheden til at komme i gang med samar-

bejdet med LEO Pharma den 1. januar 2016, og forberedelserne

er i fuld sving”, understreger Jacob Levin Svendsen. 

Salgschef Jacob Levin
Svendsen har sammen 
med sit forhandlerteam
fået den store samarbejds-
kontrakt på plads med 
LEO Pharma. 



Den 25 årige unge Heidi Nielsen anede intet, da hun med sin

stærkeste vilje og den totale udmattelse nær kæmpede sig op

ad det legendariske franske cykelbjerg, Alpe d’Huez. Men ved

målstregen, på toppen af bjerget, blev hun modtaget af den

person, der gennem fire måneder havde været hjælper og 

personlig mentor i hendes jobtræningsprojekt; nemlig Tommy

Lorentzen, der er inspektør i Anders Andersens Rengøring i

Vejle inden for ejendomsservice.

Tommy havde helt på egen hånd, og uden at sige noget til

nogen i projektet, taget turen til Frankrig, og selv kørt op ad

Alpe d’Huez på cykel for at tage imod sin mentee, når hun

nåede toppen.

Så i en skøn blanding af udmattelse, glæde og total overras-

kelse fik tårerne frit løb hos den unge ’bjergrytter’, da hun

kom i mål … og hos hendes mentor, der dog havde iført sig

mørke solbriller, så det var mindre synligt for de omkring-

stående og kameraet.

Det er aldrig set før, at en mentor på den måde har lagt sjæl

og anstrengelser i sin støtte og opbakning i et projekt, for-

tæller projektets arrangører fra jobcentret, der allerede kalder

det ’årets mentorhistorie’, som bør indstilles til en pris. 

Mødet på toppen var kulminationen på Vejle kommune og 

Jobcenterets nytænkende projektforløb ”JEG VIL – JEG KAN” for

unge ledige. I løbet af fem måneder skulle Heidi og de andre

unge udvikle deres sociale, mentale og jobmæssige kompetencer

gennem et veltilrettelagt program med arbejdspraktik, coaching

og fysisk træning. 

De unge har selv meldt sig til projektet, der hver uge bød på 

arbejdspraktik i tre dage og cykeltræning i to dage. Et profes-

sionelt coaching firma har sammensat og stået for cykel- og

coachingdelen, mens lokale Vejle virksomheder har støttet med

praktikpladser og betaling af de unges udstyr. I den forbindelse

er Anders Andersens Rengøring og Tommy Lorentzen gået ind i

projektet som praktikvirksomhed og mentor for Heidi Nielsen,

der fra 1. november 2015 er fastansat hos os.

Godt gået af Heidi – TILLYKKE med sejren!

Total overraskelse PÅ TOPPEN AF 
ALPE D’HUEZ da mentoren stod og tog imod

Side 6

Heidi på sit 
nye job sammen
med Lise. 

Heidi på vej op ad Alpe d’Huez.

Tommy på 
vej op ad 
Alpe d’Huez.

En udmattet vinder.

Mentor og mentee … og kolleger.
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I 2001 startede samarbejdet mellem Novozymes og Anders Andersens Rengøring, og

det har kørt uden afbrydelse lige siden.

Hen over sommeren og frem til oktober her i 2015 har Novozymes gennemført en

omfattende udbudsrunde på rengøring, laboratorieopvask og vinduespolering. Oven

på denne udbudsrunde har Novozymes valgt at videreføre det mangeårige samarbejde

med Anders Andersens Rengøring på alle sites; henholdsvis Bagsværd, Kalundborg og

Fuglebakken, Hillerødgade i København. 

”Vi er rigtig glade og meget stolte over vores medarbejderes indsats gennem årene” siger

Doris Fischer, der er driftschef for rengøringsafdelingen. ”Det er meget, meget flot at

blive genvalgt efter så mange års samarbejde, hvor det kan være fristende for en kunde

at prøve noget nyt. Omvendt, hvorfor gå bort fra noget, man er tilfreds med? Vi er i

hvert fald klar til nye 14 år i samarbejde med Novozymes”, understreger Doris Fischer.

NOVOZYMES har igen valgt 
ANDERS ANDERSENS RENGØRING

Inspektør Helle Andersen vil være daglig 

opgaveansvarlig hos Novozymes fra den 

1. januar 2016, når Henriette Kjerulf Berg, 

der hidtil har haft opgaven, bliver vores site

manager på facility service opgaven hos LEO

Pharma.

Helle Andersen Henriette Kjerulf Berg
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Inspektør Michael Andersen og tre af hans team polerer vin-

duer på det berømte boligbyggeri 8-Tallet i Ørestad. Byggeriet

er kåret til verdens bedste boligbyggeri, så vinduerne skal

selvfølgelig fremstå flotte og velpolerede overalt. 

De indsætter seks vinduespudsere i hver poleringsrunde for

at klare vinduespoleringen på det store byggeri på så få dage

som muligt, så ejere og beboere generes mindst muligt.

Det unikke byggeri byder på forskellige udfordringer i forbin-

delse med vinduespudsningen. Blandt andet er der vinduerne,

der skal pudses fra vandsiden, hvor der ikke kan anvendes lift.

Teamet har fundet en frisk løsning, der involverer en lang

stige, en våddragt og en pudser, som hverken har vandskræk

eller er kuldeskær. 

Pudseren må stille den lange stige i vandet et stykke fra ste-

det, der skal poleres. Han går derfor ned i det 130 cm dybe

og knap 12 grader kolde vand og bærer stigen hen til pole-

ringsstedet. Der går ca. 20 minutter, inden han kan komme

op og få tørt tøj på.

Den brave vinduespudser Jan Hansen har iført sig våddragt.

KONKURRENCE
Vi varetager nu både rengøring og vinduespolering på
Den Blå Planet, der er Nordeuropas største akvarium.
Besvar spørgsmålet og vind billetter, så du kan op-
leve Den Blå Planet med egne sanser.

HVOR MANGE DYR ER DER PÅ
DEN BLÅ PLANET?

Ca. 2.000           Ca. 20.000         Ca. 200.000
(Svaret står skrevet et andet sted i bladet).

Send dit svar til info@aaren.dk senest mandag
den 16. november 2015 kl. 12:00 - og deltag i
lodtrækningen om 3 x 2 billetter.

8 tallet poleres til et12tal ..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

HAR DU BRUG 
FOR EN LIFT? Vi har branchens største og bredeste 

liftprogram - helt op til 53 meter. 

Lej liften med eller uden liftfører. 

(Lastvognslifte lejes dog kun ud med 

liftfører). 

Eksempler på liftopgaver:
• Lift-assistance ved håndværksarbejde

på facade og tag

• Facaderens 

• Rens af tagrende

• Afvaskning af skilte

• Ophængning af bannere, skilte mv.

• Fjerne farlige istapper

• Juleudsmykning

Har du spørgsmål til priser og valg af
lift, så ring blot på telefon 43 99 99 99
eller skriv til liftleje@aaren.dk.
Du kan også se vores liftkatalog på
www.aa-lifte.dk. 

Du kan leje lifte hos Anders Andersens Rengøring



Side 9I årene 2005-2008 oplevede Dan Christensen en dramatisk om-

væltning af sit liv, da han fik hjertestop i flere omgange. ”Det

kom pludseligt og var meget tæt på”, fortæller Dan Christensen,

der er helt afklaret med sin situation og i dag nyder livet og sit

arbejde som mødebooker i Anders Andersens Rengøring, hvor

han spreder godt humør og er en inspiration for andre med sin

altid positive attitude.

”Før jeg blev ramt af hjertestop, var jeg selvstændig møbelimpor-

tør. En stor del af året turnerede jeg Europa tyndt for at købe 

møbler og lave aftaler med møbelproducenter, så jeg havde nogle

gode varer at sælge til de danske møbelforretninger.

Jeg havde altid travlt, men det var sjovt og spændende, så jeg

nød det. Det fik selvfølgelig en brat afslutning, da jeg blev syg,

selv om jeg faktisk prøvede at fortsætte mit arbejdsliv, som det

var. Det måtte jeg dog opgive efter tilbagefald af hjertestop og

en kraftig nedsat hjertekapacitet. 

Da jeg var klar, prøvede jeg forskellige flexjob, fordi jeg har brug

for at komme ud og fungere sammen med andre mennesker i hver-

dagen. Imidlertid stoppede jobbene, når praktikperioden udløb. 

Min søn kender en hos Anders Andersens Rengøring, der fore-

slog, at jeg skulle tage kontakt til virksomheden for at høre 

om muligheden for et flexjob. Det gjorde jeg, og fra første øje-

blik har jeg oplevet en helt utrolig forståelse og opbakning.

Oprindelig var tanken, at jeg skulle gå til hånde på lageret. 

Men, da de hørte, hvad jeg havde lavet, tidligere blev der skræd-

dersyet et job til mig som mødebooker, hvor jeg kan udnytte de 

kompetencer og erfaringer, jeg har i forhold til at kontakte og

tale med kunder og leverandører.

Det er nu tre år siden, og jeg er simpelthen så glad for mit job

og de tre halve dage om ugen, hvor jeg er i firmaet. Jeg har

fået en super modtagelse, gode kolleger og et fællesskab, jeg

glæder mig over hver uge.

Samtidig er det en stor fornøjelse at se og høre, at jeg rent fak-

tisk kan bidrage med noget. Jeg får mange positive tilkende-

givelser for antallet af møder, jeg får sat op, og salgskonsulen-

terne er gode til både at komme med opgaver og give positiv

respons”, slår Dan Christensen fast med et smil.

Havde brug for

SKRÆDDERSYET JOB
efter gentagne hjertestop

”Det er nu tre år siden, og jeg
er simpelthen så glad for mit
job og de tre halve dage om
ugen, hvor jeg er i firmaet.”
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Morbærhaven i Albertslund består af 1063 ungdomsboliger 

forbeholdt unge studerende. Der er altid godt gang i fraflytninger

og indflytninger, mere end det ses i almindelige boligejen-

domme. 

Især lige før og efter sommerferien stiger antallet af flyttelej-

ligheder, fordi det er den tid på året, hvor studierne på de højere

læreanstalter starter og slutter.

Den vigtigste opgave for boligkontoret
”Håndtering af flyttelejligheder er den største og vigtigste opgave

for os på boligkontoret”, fortæller Torben Groset, der er inspektør

i Morbærhaven. 

”Vi skal håndtere ca. 15 flyttelejligheder hver 14. dag og har reelt

kun 9-10 arbejdsdage til at sikre både fraflytning, istandsættelse,

klargøring og indflytning for hvert af disse 15 lejemål.

Ud over at det skal gå stærkt, skal al håndværk og servicearbejde

koordineres og udføres i den rigtige rækkefølge. Derfor er det 

utrolig vigtigt at have effektive og pålidelige samarbejdspartnere,

der kan finde ud af at kommunikere og koordinere med hinanden,

så vi på boligkontoret ikke behøver at følge op på hver eneste lille

delopgave”, understreger Torben Groset.

Tablet/Ipad sparer tid 
Anders Andersens Rengøring har udført rengøring af flytte-

lejligheder i Morbærhaven siden 2010. Dette omfatter bl.a. 

rengøring efter håndværkere og indflytningsrengøring.

Rengøringen er det sidste, der foretages i lejlighederne, inden

nye beboere flytter ind. Derfor skal rengøringen være velkoordi-

neret og håndteres effektivt lige op til deadline. For at spare 

tid i processen er rengøringsmedarbejderne udstyret med en 

tablet/Ipad, hvorpå de modtager adresser og arbejdssedler på

de lejligheder, de skal rengøre, lige som de straks bagefter kan

færdigmelde elektronisk. 

Hver måned rengør vi mere end 200 flyttelejligheder i boligejen-

domme rundt om i Danmark. Vores ejendomsservice er alle steder

kendt for at levere en intensiv indsats, der gør boligkontorerne

i stand til at overholde deres deadlines. 

Vil du høre mere om effektiv rengøring af flyttelejligheder, så få

en snak med en af vores konsulenter i ejendomsservice – ring

på telefon 43 99 99 99 eller e-mail til info@aaren.dk.

Torben Groset er inspektør i Morbærhaven, som får rengjort ca. 300 flytte-
lejligheder om året.

Ipad sikrer effektiv udnyttelse af den
ofte pressede tid.

Rettidig rengøring af 

FLYTTELEJLIGHEDER
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Eksempel på skimmelsvamp i lejlighed og prøvetagning til svampeanalyse. Efter skimmelrenovering og maling er væg og gulv igen
flot og 100 % fri for skimmelsvamp. 

Sundhedsskadelig skimmelsvamp i lejligheder er et udbredt

og alvorligt problem, hvis der ikke gøres noget ved det.

Forekomst af skimmelsvamp skyldes altid et fugtproblem, fx

på grund af høj luftfugtighed i lejligheden, vandindtrængning

fra loft eller væg eller kuldebroer og kondens bag skabe og

vægbeklædning.

”For at genoprette et sundt indeklima i en lejlighed med skim-

melsvamp, skal der ske to ting”, fortæller skimmelsvampkon-

sulent, Thomas Gotlib. 

”For det første skal skimmelsvampen dokumenteres ved analyse.

Herefter skal den konstaterede skimmelsvamp bekæmpes på den

rigtige måde og med de rigtige midler. Det nytter fx ikke ’bare’

at overmale den skimmelramte flade. Svampen bliver blot usyn-

lig i en kort tid, men vil æde sig ud gennem malingen og igen

afgive sundhedsskadelige svampesporer”, understreger kon-

sulenten. 

”For det andet skal den konkrete årsag til skimmelsvampen

findes og fjernes. Det kan handle om bedre affugtning gennem

øget udluftning og ventilation. Eller om fugtområder fra vand,

der trænger ind ad revner i ydervæg eller loft, som så skal re-

pareres. Endelig skal kondens bag et skab op ad en ydervæg

minimeres ved at sørge for luftgennemstrømning bag skabet”,

opsummerer Thomas Gotlib.

Vigtig dokumentation for forsikringsselskaber og beboere
Inspektør Torben Groset fra Morbærhaven i Albertslund om

bekæmpelse af skimmelsvamp; 

”Anders Andersens Rengøring tager sig af vores skimmelproble-

mer, som ofte kan skyldes beboeradfærd, fx manglende udluft-

ning, tørring af vasketøj i lejligheden osv. Uanset årsag, er det

rigtig godt, at Anders Andersens Rengøring sørger for, at vi får

dokumentation på hver skimmelopgave fra start til slut. Doku-

mentationen er meget vigtig, når vi skal tale forebyggelse og

betaling med beboere og med forsikringsselskaberne”, fortæller

Torben Groset. 

Den dokumentation, som Anders Andersens Rengøring leverer

til boligselskabet, består af en undersøgelsesrapport og en

rapport på kvalitetssikring. Først udarbejdes dokumentation

på den konstaterede skimmelsvamp, og hvad der kan gøres

for at fjerne den. Herefter beskrives de foretagne handlinger

og anbefaling til forebyggelse af skimmelsvamp det konkrete

sted. Opgaven afsluttes med en ny test og analyse, der doku-

menterer, at der ikke længere er forekomst af skimmelsvamp.

Hør, hvordan du bedst håndterer skimmelsvampsager i din

ejendom. Ring 43 99 99 99 og spørg efter skimmelsvamp 

konsulent Thomas Gotlib, eller send e-mail til info@aaren.dk.

Thomas Gotlib, der er leder af skadeserviceafdelingen, oplever

stor tryghed hos boligselskaberne, fordi de får dokumentation

på både svampeanalyse og kvalitetssikring. 

Fjerner skimmelsvamp i lejligheder 
og leverer DOKUMENTATION 



Side 12 Fredag den 19. juni 2015 blev en fin gentagelse af succesen

fra 2014, da det igen lykkedes at afvikle et godt og fuldt boo-

ket cykelarrangement for kunder og samarbejdspartnere med

hjælp fra Vejle Boldklub og cykelholdet CULT Energy.

Deltagerne skulle igen cykle Rundt om Vejle og ikke mindst

op og ned ad Vejles udfordrende bakker, blandt andre Munke-

bjerg bakke. 

Der deltog adskillige supermotionister og flere professionelle

ryttere fra det tidligere CULT Energy cykelhold, der i august

indgik en treårig fusionsaftale med det tyske Continentalhold

Team Stölting. En spændende fusion der muliggør fortsættel-

sen af Danmarks bedste cykelhold og udviklingen af de mange

cykeltalenter på og omkring holdet. De næste tre år cykler

rytterne således under navnet ’CULT Energy – Stölting Group’.

Blandt de professionelle ryttere i Rundt om Vejle var blandt

andre Martin Mortensen, der blot ni dage senere vandt sølv

ved Danmarksmesterskabet i landevejscykling.

Efter de ca. 70 kilometers rundtur var der fælles spisning og et

spændende foredrag med den tidligere cykelverdensmester Alex

Pedersen, der i øvrigt også cyklede med i Rundt om Vejle. 

Det blev en super dag, hvor også par fra egne rækker viste

sig at have ’gode ben’; nemlig Lars Rubæk Kiil og Flemming

Larsen, der – når de ikke cykler – henholdsvis er leder af tek-

nisk afdeling og driftsleder i vores rengøringsafdeling.

Jan Kousgaard, der er driftsleder i Vejle afdelingen, håber at

kunne videreføre det roste arrangement, til glæde for de

mange cykelentusiaster blandt kunder og kontakter. 

På billedet lige herover er det planlægger Lars Rubæk Kiil og driftsleder i
daglig rengøring Flemming Larsen, der har iført sig cykeltrikot for at køre
med de professionelle CULT ryttere og de andre supermotionister rundt om
Vejle og hen over Munkebjerg.
   

En KLASSIKER i Vejle 



Gode arbejdsforhold gav eksklusivt  
MINISTERBESØG

God vejledning fra SKAT 

I begyndelsen af 2015 fik vi

i Vejleafdelingen fint besøg

af den mangeårige socialde-

mokratiske folketingspoliti-

ker Karen Klint, der er lokalt

forankret i Vejle området.

Hun havde hørt om vores

tilfredse medarbejdere og

succes med mentorordnin-

gen, der handler om at

hjælpe unge med særlige

behov ind på arbejdsmarkedet, og ville gerne høre mere.

Ligeledes havde vi i foråret besøg fra den øverste top i 3F,

der roste Anders Andersens Rengøring for at have gode med-

arbejderforhold og for flot håndtering af de mindre medarbej-

dersager, der trods alt altid er. 

En veloplagt minister
I juni kom også daværende beskæftigelsesminister Henrik

Dam Kristensen på fornem visit. Han var interesseret i at se

og høre om, hvordan vi sikrer gode medarbejderforhold i en

branche, hvor der ses social dumping, dårlige arbejdsforhold

og mangelfuld aflønning af rengøringsassistenter.

Vi er stolte over ministerens besøg, og værdsætter, at han

gav sig god tid til at høre om vores mentorordning og gene-

relle udfordringer med ulige konkurrencevilkår. Derudover be-

svarede Henrik Dam Kristensen også spørgsmål fra både

medarbejdere og ledere.

Som tak for besøget skulle ministeren naturligvis have en ren-

gøringsspand. Den blev overrakt af Anders Andersen, som sør-

gede for, at der var lidt mere end bare rengøringsartikler i

spanden.
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I forsøget på at begrænse snyd og ulovligheder i rengørings-

branchen har SKAT udarbejdet en vejledningspakke til virk-

somheder, når de skal indkøbe rengøring.

SKAT motiverer brug af vejledningen således; ”Når du køber

rengøringsydelser, er der risiko for, at du åbner din virksomhed

for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus på

sort arbejde inden for rengøringsbranchen. Her på siden finder

du hjælp til at sikre dig mod sort arbejde hos din rengørings-

virksomhed”.

Vejledningen kan hentes på SKAT.dk og hedder

”Rengøring uden sort arbejde”.
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Det er nemt at blive imponeret og fascineret på Den Blå Planet.

Det oplevede vi ved vores kundearrangement i  september med

rundvisning både foran og bag de mange akvarier. Til en 

start kunne vi fortælle vores gæster, at vi fremover skal stå for

både rengøreing og vinduespolering på Den Blå Planet.

Den Blå Planet præsenterer fisk og dyr fra alverdens oceaner,

floder og søer, og i alle størrelser og farver. I alt er der 

ca. 20.000 dyr fordelt på 450 forskellige arter, der alle skal have

omgivelser og forhold i harmoni med deres normale levesteder.

Fisk er følsomme og sårbare over for ændringer. Derfor har Den

Blå Planet gigantiske anlæg til at styre vandtemperaturer og

vandkvalitet nøjagtigt i de mere end 50 akvarier og syv millio-

ner liter vand. 

Alt dette og meget mere blev vist og forklaret af Den Blå 

Planets dygtige guide, der tog os med rundt, op og ned ’behind

the scenes’, så vi også fik set denne side af den fantastiske 

seværdighed. Arrangementet sluttede på hyggeligste vis med

let spisning i Den Blå Planets Café Øst. 

Fra en gangbro hen over ”Oceaniet” kunne gæsterne
på tætteste hold (og uden glas imellem) opleve det
største akvarium på 4 mio. liter vand. 

En del af anlægget, der styrer vandkvalitet og
temperatur.

Den lille fisk med den sorte stribe er vores sponsorfisk ”Pudsefisken”,
som holder de andre fisk i koralrevet rene for parasitter.

Afsluttende hygge i Den Blå Planets Café.

Her ser vi bl.a. ned til kæmpeblæksprutten.

Piratfisk set over og under vandoverfladen, mens de fodres. 

Guiden byder velkommen og indleder sine fortællinger. 

Bag kulisserne på 
DEN BLÅ PLANET



LØVEBRØL OG ULVEHYL

Der er lagt op til en spændende stillingskamp mellem FC Kø-

benhavn og FC Midtjylland i slutningen af efterårssæsonen.

Hvem skal trone på førstepladsen henover årsskiftet? De kø-

benhavnske løver er blot tre point fra at have indhentet ul-

vene fra det midtjyske, så hvert point er afgørende. Det bliver

med brøl og hyl, når de to holds spillere tørner sammen den

29. november i Herning.

FC København har tre hjemmebanekampe tilbage i efteråret.

Den 1. november kommer Randers FC besøg, og der håbes på

en resultatgentagelse fra det seneste opgør, hvor FCK løb med

en 3-0 sejr.

Herefter er det den 22. november så Viborg, der er modstander

i PARKEN. Som billedteksten ovenfor fortæller, gav sidste

hjemmekamp mod Viborg i PARKEN også et resultat, der point-

mæssigt vil lune i tabellen.

Sidste kamp i PARKEN i efteråret er den 6. december, hvor OB

tager turen over Storebælt for at give FCK kamp til stregerne.

Her venter der dog forhåbentlig en lille hævn fra FCK’s side,

oven på 1-0 nederlaget i Odense i slutningen af august.

Vi glæder os til samtlige kampe, og håber på masser af point

og god underholdning til os tilskuere.

KOM SÅ VEJLE!

I skrivende stund indtager Vejle Boldklub den ekstremt vigtige

tredjeplads, der giver oprykning til Superligaen fra næste

sæson. Skulle dette lykkelige ske, vil det først og fremmest

være helt fantastisk for Vejle Bolklub, for byen og for de

mange tusinde trofaste Vejle tilhængere rundt om i regionen

og resten af landet. Men det vil også betyde, at Anders An-

dersens Rengøring har begge sine sponsorhold i Superligaen.

Og det betyder så, at vi vil kunne glæde kunder og samar-

bejdspartnere med billetter til dansk topfodbold i både øst

og vest.
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Hvem møder FCK i efterårets sidste hjemmekamp?
OB       -       AAB       -       BIF

Send dit svar til info@aaren.dk senest mandag den 16. november 2015 

kl. 12:00 – og deltag i lodtrækningen om 10 x 2 billetter.

KONKURRENCE
Vind billetter til efterårssæsonens
sidste hjemmekamp - søndag den 
6. december 2015 kl. 18:00.

Billedet er fra Superligakampen den 4. oktober 2015 i
PARKEN, hvor FC København havde Viborg FF på besøg.
Kampen endte 1-0 til FC København, og kampens en-
lige målscorer var Youssef Toutouh, der her ses i 
kamp med Jeppe Grønning fra Viborg FF.
Foto: Lars Møller



Vi holder både Danmark og miljøet rent fra vores to store driftscentre
Driftscenter Taastrup: Rugvænget 40, 2630 Taastrup · Driftscenter Vejle: Ladegårdsvej 18, 7100 Vejle

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

28. okt ...........Taastrup ...DR
3. nov ..........Vejle ........ES    
4. nov ..........Vejle ........ES    

18. nov ..........Vejle........DR
25. nov ..........Taastrup ...DR
16. dec...........Taastrup ...DR
6. jan ...........Taastrup ....ES

27. jan ...........Taastrup ...DR
3. feb ...........Vejle ........ES

10. feb ...........Vejle........DR
29. feb ...........Taastrup ...DR
2. marts .......Taastrup ....ES

30. marts .......Taastrup ...DR
27. april.........Taastrup ...DR
4. maj ........Taastrup ....ES

11. maj ..........Vejle ........ES    
24. maj ..........Vejle........DR    
25. maj ..........Taastrup ...DR
22. juni..........Taastrup ...DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine         uge:  14    

Polishkursus                uge:  15

Oliering                      uge:  46    20

Tæpperens                  uge:  11    

Renrum                      uge:  10    

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.

Introduktionskurser
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Interne kurser frem til JUNI 2016

Så glad og stolt er man, når man som jobpraktikant netop har besejret sig selv og det legendariske

franske cykelbjerg Alpe d’Huez, og helt uventet bliver modtaget på toppen af sin mentor og 

fremtidige kollega i Anders Andersens Rengøring.

Læs historien på side 6.

ÅRETS MENTORHISTORIE, MÅSKE


