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Side 2

Årets største nyhed på miljøområdet - ikke blot i Anders Andersens Rengøring, men i hele

rengøringsbranchen - er uden tvivl lanceringen af grønne miljøregnskaber til rengøringskun-

derne. Ideen og lanceringen kommer fra vores Tekniske afdeling, som til interesserede kunder

udarbejder et grønt regnskab, der omhandler miljøpåvirkningen fra den rengøring, vi udfører

hos kunden.

Der er stor interesse for de grønne regnskaber, som helt sikkert også vil bidrage til, at der

kommer endnu mere fokus på miljø og miljøhensyn i hverdagen ude hos kunderne. De grønne

regnskaber vil således understøtte virksomhedernes eget miljøarbejde. Med lanceringen af de

grønne regnskaber har vi taget endnu et miljømæssigt kvantespring i rengøringsbranchen, og

det er jeg virkelig stolt af.

Godt med kampagne mod sort arbejde

Vi hilser det på alle måder velkommen, at SKAT med en større kampagne i rengøringsbranchen

har sat særlig fokus på sort arbejde. Den ulovlige (og alt for billige) arbejdskraft er både umo-

ralsk over for rengøringsmedarbejderne og hindrer en fair og sund konkurrence i branchen.

Ud over at SKAT foretager flere kontrolbesøg, har de også udarbejdet og rundtsendt et rigtig

godt informationsmateriale til virksomhedernes rengøringsindkøbere. Informationsmaterialet

hjælper indkøberne med at stille de rigtige spørgsmål og dokumentationskrav til deres rengø-

ringsleverandør. Derved mindskes risikoen for, at der i leveringen af serviceydelserne indgår

sort eller illegal arbejdskraft. Materialet kan ses og downloades på www.skat.dk/rengøring. 

FORHÅNDSGARANTI 

Vi ønsker også på medarbejderspørgsmål at vise, at vi har 100 % ordentlige forhold. Derfor vil

vi i vores standardkontraktbetingelser indarbejde en skriftlig forhåndsgaranti, der garanterer

den enkelte kunde, at alle vores medarbejdere hos kunden 1) har gyldig dansk opholds- og 

arbejdstilladelse, 2) har modtaget ansættelsesbevis iht. lovens krav, 3) bliver aflønnet efter

dansk overenskomst og 4) har fremvist ren straffeattest og hvert år, skal indhente og fremvise

en ny ren straffeattest. Vores HR afdeling ligger for hver medarbejder inde med en kopi af

ovennævnte dokumenter.

Jeg ønsker alle et godt og farverigt efterår - og en hvid jul, når vi kommer så langt.

Med venlig hilsen

Anders Andersen

Øst:
Rugvænget 40 · 2630 Taastrup
info@aaren.dk · www.aaren.dk

Vest:
Ladegårdsvej 18 · 7100 Vejle

Tlf. 43 99 99 99

Redaktion:
Salg og marketing,
Anders Andersens Rengøring

Lay-out/produktion:
www.jgc-marketing.dk

Foto:  
Fotograf John Vanges
Fotograf Jasper Simonsen
Fotograf Bo Nielsen
Anders Andersens Rengøring

Anders Andersens Rengøring 

er førende leverandør af daglig 

kvalitetsrengøring i Danmark, 

og landets største leverandør af 

vinduespolering. 

Inden for ejendomsservice er vi 

størst på trappevask. 

Vi er godt 800 medarbejdere, 

og alle har fokus på at sikre dig 

som kunde den bedste rengørings-

kvalitet og service, du 

kan få i Danmark.
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Side 3

Huset ’Nordatlantens Brygge’ er den første kunde, som vi har udarbejdet et grønt rengøringsregnskab til. 
Læs mere på side 4 og 5.
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Side 4

Anders Andersens Rengøring blev i oktober 2011 Svanemærke-

certificeret som det første og fortsat eneste landsdækkende

rengøringsselskab.

Som miljøfokuseret og Svanemærket rengøringsselskab arbej-

der vi hele tiden for et bedre miljø i de daglige aktiviteter og

berøringsflader.

Rengøringstekniker Morten Peytz er miljøansvarlig hos Anders

Andersens Rengøring, og udarbejder bl.a. dokumentation til

Miljømærkning Danmark, der administrerer Svanemærket.

”Vores nyeste miljøtiltag er, at vi tilbyder interesserede kunder

et grønt regnskab på den specifikke daglige rengøring, vi ud-

fører hos dem”, fortæller Morten Peytz.

”Det grønne regnskab viser en opgørelse og beregning over den

miljømæssige påvirkning, der knytter sig til vores faktiske

rengøring hos en kunde. Indsamling af data og beregning af

miljøtal i forhold til den enkelte kunde, foretages af den

rengøringstekniker, som bedst kender de nuværende rengørings-

planer hos kunden.

Med et grønt regnskab kan vores kunde se, hvor stor en andel

af de anvendte rengøringsmidler, der er miljømærkede. Derud-

over opstiller regnskabet tal for det samlede vandforbrug, 

el-forbrug, transport og forbruget af plast hos den enkelte

kunde – samt en beregning af den samlede CO2 effekt heraf”,

forklarer Morten Peytz.

NYHED Rengøring med 

GRØNT REGNSKAB

DET GRØNNE REGNSKAB GIVER
KUNDERNE ...

• Indblik i den miljøpåvirkning, der
knytter sig til rengøringen.

• En oplagt chance for at styrke 
egenmiljøprofil. 

• Brugbare oplysninger til intern       
miljøregistrering.

• Konkrete forslag til mulige nye 
miljøforbedrende tiltag. 

......................................................... Morten Peytz
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Side 5I det nordiske kulturhus, Nordatlantens Brygge, lægger man

vægt på at være miljøbevidst i alle henseender.

Nordatlantens Brygge er hjemsted for de officielle repræsen-

tationer for Grønland, Færøerne og Island, og er samtidig et

spændende oplevelseshus, der byder på nordisk kunst og kultur

i form af kunstudstillinger, koncerter, foredrag og events i alle

mulige afskygninger. 

Samtidig benytter private og offentlige virksomheder hver dag

de hyggelige møde- og konferencelokaler i Nordatlantens

Brygge til kurser, møder, receptioner mv. Det er også i Nord-

atlantens Brygge, at den verdensberømte restaurant NOMA har

til huse.

”Det er vigtigt for Nordatlantens Brygge, at vores leverandører

selvfølgelig leverer en høj kvalitet, men også at de gør en indsats

for at tage hensyn til miljøet, når de leverer varer eller service-

ydelser til os”, fortæller Lisa Ekholm, der er Sales Manager for

møde- og konferencefaciliteterne i det smukke gamle, restau-

rerede pakhus. 

”Vi ønsker så inderligt, at vores gæster altid får en super god

oplevelse her i Bryggen. Det gælder både i forhold til at have

professionelle faciliteter, servere lækker økologisk mad og helt

overordnet sørge for en god og hyggelig atmosfære, hvor der 

tydeligvis også er tænkt på miljøet og naturen. 

I den forbindelse er Anders Andersens Rengøring en vigtig 

serviceleverandør, og vi er meget tilfredse med samarbejdet. De

har godt styr på rengøringen her i vores travle hus, og de er

samtidig meget stærke på miljøområdet med både Svanemærke

og nu også grønne regnskaber”. 

Nordatlantens Brygge ligger centralt og flot ud til vandet på

Christianshavn siden, lige over for Nyhavn. Husets aktiviteter

kredser om at formidle viden, historie, kunst og kultur fra det

nordatlantiske område gennem diverse arrangementer, en 

skoletjeneste, erhvervsklub, venneforening og guidede rund-

visninger i det historiske pakhus.

Straks man træder ind i den flotte reception, fornemmer man

husets sjæl og charme. Det oser af nordisk kunst og kultur, og

dufter af friskbrygget kaffe, fordi receptionen også er indrettet

til at være et hyggeligt butiks- og cafémiljø. 

”Vi er certificeret med turistbranchens internationale

miljømærke The Green Key (Den Grønne Nøgle), og

efterlever en lang række særlige miljøkrav. Siden 2009

har vi gennemført en masse energibesparende og

andre miljømæssige forbedringer i hele huset. Vi er ret begej-

strede for, at Anders Andersens Rengøring udarbejder et grønt

regnskab til os, og vi har allerede i det første regnskab fået 

inspiration til, hvordan vi kan sikre nye miljøforbedringer”, 

konstaterer Lisa Ekholm.

Nordatlantens Brygge er glad forNordatlantens Brygge er glad for

GRØNT REGNSKAB

Lisa Ekholm i den hyggelige reception. Nordatlantens Brygge - www.bryggen.dk.
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Side 6

Rengøringsteamet i Clipper House.
Stående: Tilsynsførende Rosalie Jensen, 
inspektør Marianne Lundberg Jensen, John Deus.
siddende: Suchada Poulsen, Rung Jakobsen, 
Divina Schramm.

Både historisk og fortsat i dag er Danmark en af verdens store

søfartsnationer. Et af de selskaber, der er med til at holde Dan-

marks placering i søfartstoppen, er den moderne rederivirk-

somhed Clipper. Virksomheden blev etableret som Armada

Shipping i 1972 af Torben G. Jensen og en partner, og var en

ren operatørvirksomhed, uden egne skibe.

Fra operatør til rederi med egne skibe

I 1991 skiltes de to partnere, og Torben G. Jensen satte en

ny kurs for sine rederiaktiviteter under selskabsnavnet Clipper.

Inspirationen til dette navn kom fra verdenshavenes første

hurtigsejlende handelssejlskibe, der i 1800-tallet bl.a. frag-

tede te fra Asien til Europa. Disse skibstyper blev kaldt ’Clip-

per’, og da det nye rederi netop skulle stå for effektivitet og

hurtighed, var navnet oplagt.

Siden 1991 har forretningsmæssig succes, sammen med vig-

tige strategiske investeringer og partnerskaber, gjort Clipper

til et internationalt førende rederi, med egne skibe i stor må-

lestok. Torben G. Jensen er fortsat i dag medlem af bestyrel-

sen, hvor sønnen, Frank G. Jensen, nu sidder for bordenden

som formand.

Verdensførende på Dry Bulk

Clipper Group opererer pt. med i alt 175 skibe, og ejer selv

omkring halvdelen. Den absolutte hovedaktivitet er Dry Bulk,

hvor Clipper er verdensførende. ’Dry Bulk’ er betegnelsen for

fragt i store mængder af tør last, fx korn, gødning, stål, kul,

mineraler mv. 

Rederiet har dog betydelige aktiviteter inden for andre mari-

time forretningsområder. Blandt andet Multipurpose fartøjer,

som drives af Thorco Shipping. Det er skibe, der fragter for-

skellige typer gods på samme tur. Derudover har Clipper Group

investeringer i tankskibe, krydstogtskibe, ro-ro-færger i 

Irland, samt passagerfærger i danske farvande, gennem med-

ejerskab af Færgen og Mols-Linien.

Ni kontorer på fire kontinenter

Udover de mange søfolk på skibene beskæftiger Clipper godt

240 landbaserede medarbejdere på ni kontorer rundt om i ver-

den, bl.a. i Nord-, Syd- og Mellemamerika, Indien, Singapore,

Kina, Japan og Danmark. Rederiets flotte hvide hovedsæde -

’Clipper House’ - ligger fornemt placeret på havnefronten i 

København. 

CLIPPER
- et af verdens førende tørlastrederier 
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Side 7

Kim Utzon er arkitekten bag Clipper House.

Hovedsædet er gennemført Utzon 

’Clipper House’ og nabohuset ’Harbour House’, hvor Clipper

tidligere havde adresse, byder på forskellige kreative indslag

fra den berømte danske Utzon familie. De elegante hvide huse

er bygget med karakteristiske Utzon elementer som søjler, ud-

hæng og skrå tagkonstruktion, og er i øvrigt tegnet af Jørn

Utzons søn, Kim Utzon. 

Centrum af ’Clipper House’ er et atrium, der når op til taget

af glas. Helt oppefra og ned hænger en symfoni af skinnende

fine lamper, designet af Jørn Utzon selv. Også kantinens café

område er præget af en Utzon, da væggen her er dekoreret

med et flot havvandsinspireret flisemaleri af kunstneren Lin

Utzon, datter af Jørn Utzon.

Vigtigt med et præsentabelt hus 

Hver dag er Clipper House fuld af aktivitet med mange møder

og vigtige gæster fra ind- og udland. ”Det er uhyre vigtigt, at

vores hus altid fremstår flot, rent og præsentabelt – både i for-

hold til gæster og medarbejdere”, siger Lene Bonde, der er 

General Manager, Head of Administration. ”Derfor skal rengø-

ringen simpelthen bare fungere. Det gør den heldigvis også i

dag med Anders Andersens Rengøring, der er den bedste leve-

randør af rengøring og service, vi har haft - og vi har gennem

årene prøvet mange rengøringsselskaber.

Det er en fornøjelse at samarbejde med Anders Andersens Ren-

gøring, der siden 1. november 2012 har stået for rengøringen

her i Clipper House og i nabohuset Harbour House, som jeg også

er serviceansvarlig for. Nu bliver rengøringen og serviceopga-

verne udført som aftalt og planlagt. Samtidig er der en god per-

sonlig kontakt og en effektiv kommunikation. Har jeg lagt en

besked, får jeg svar tilbage inden for få minutter – det er sådan,

det skal være”, understreger Lene Bonde.

Jørn Utzon har designet disse
specielle lamper.

Driftsleder Flemming Larsen og inspektør Marianne Lundberg Jensen på
hver side af den serviceansvarlige hos Clipper, Lene Bonde.
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Side 8

KONKURRENCE
Vind billetter til Den Blå Planet

Vi trækker lod om 10 x 2 billetter blandt de rigtige svar på spørgsmålet:

Viser man stjerner og planeter eller fisk på Den Blå Planet?
Send dit svar i en mail til salg@aaren.dk senest 28. oktober 2013 kl. 12.00

Alle vindere får direkte besked på mail den 29. oktober 2013

Det er heldigvis et ufravigeligt krav fra de fleste virksomheder,

at deres leverandør af vinduespolering skal have fuldstændig

styr på arbejdssikkerheden. Ingen ønsker at modtage en servi-

ceydelse, hvor der er gået på kompromis med arbejdssikkerhe-

den, så der er risiko for en alvorlig ulykke.

I Anders Andersens Rengøring har arbejdssikkerhed altid haft

høj prioritet. Vi afholder løbende kurser i korrekt anvendelse af

sikkerhedsudstyr og sikkerhedsrutiner, og indskærper igen og

igen sikkerhedskravene over for medarbejderne under overskrif-

ten ”SIKKERHED FREM FOR ALT!”. 

Det har konsekvens, hvis en medarbejder forsømmer at efterleve

en sikkerhedsregel. Er forsømmelsen grov, medfører det øjeblik-

kelig bortvisning og opsigelse. 

Lift er det sikreste

Arbejdssikkerheden øges markant, når højtsiddende vinduer 

bliver poleret fra en liftkurv frem for at blive poleret fra en høj

stige eller ved at vinduespudseren hænger ud af vinduerne.

Ved brug af lift kan vinduespudseren koncentrere sig om pole-

ringen, og skal ikke også at have fokus på risikoen for at falde

ud, glide eller vælte. I liftens kurv er der et fast og sikkert un-

derlag, og vinduespudserne er fastgjort med sele. Rækkevidden

og tilgængeligheden fra liftkurven medfører samtidig, at vindu-

espolering bliver flottere og udført mere effektivt. 

Danmarks største liftpark

Der bør altid anvendes lift, hvis forholdene tillader det. Derfor 

har Anders Andersens Rengøring branchens største og mest mo-

derne liftpark med ca. 25 lifte, og rækkevidder fra 6 til 53 meter.

Når det ikke er muligt at anvende lift, optimerer vi sikkerheden

på anden vis, fx med ’fodmand’ ved høje stiger og brug af falds-

sikringsudstyr.

BRUG AF LIFT giver størst arbejdssikkerhed

I liftkurven har pudserne et godt fast

underlag, og er samtidig fastgjort med

sikkerhedssele. Det er altid mere sikkert

at pudse udvendigt fra en liftkurv end

fra et nabovindue eller en høj stige.
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Siden 1. maj 2013 har Anders Andersens Rengøring varetaget

vinduespoleringen for Vestdanmarks Internationale lufthavn,

Billund Lufthavn, der samtidig er landets næststørste.

Der er rigtig meget glas og mange vinduer at holde rene og vel-

polerede i Billund Lufthavn, og det er på mange måder en både

teknisk og koordineringsmæssigt krævende opgave. Der skal

anvendes flere typer af lifte, såvel inde som ude - og der skal

poleres efter meget forskellige frekvenser rundt om i lufthaven.

Så der er en del at holde styr på.

Imidlertid var det første, der skulle klares i forbindelse med 

opstarten af vinduespoleringen, en omfattende sikkerheds-

godkendelse af Anders Andersens Rengøring som leverandør.

Sikkerhedsgodkendelsen omhandlede i første omgang alle 

involverede personer, dvs. vinduespudsere, inspektører mv., 

der skulle have adgang til lufthavnens forskellige sikkerheds-

zoner. Men også biler og lifte, der skal anvendes 'On Air-site',

bliver tjekket og sikkerhedsgodkendt inden de anvendes.

"Jeg er virkelig godt tilfreds med vinduespoleringen og samar-

bejdet med Anders Andersens Rengøring. Nu har de været igen-

nem alle områder, og det kører rigtig fint", siger Kirsten Paarup,

der er rengøringschef i Billund Lufthavn.

"Jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg skiftede leverandør til 

Anders Andersens Rengøring her tidligere i år. Det er nogle 

dygtige gutter, der både er proaktive og forstår at overholde de

mange sikkerhedsregler. Det betyder meget for mig og mit 

ansvarsområde, at jeg har en leverandør og nogle servicefolk, 

jeg kan være helt tryg ved", bemærker rengøringschefen.

Side 9

SIKKERHEDSGODKENDT
vinduespolering i Billund Lufthavn

Kirsten Paarup...................
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Side 10

Søstrene Gitte og Mette Christoffersen har arbejdet som trap-

pevaskere i Anders Andersens Rengøring i henholdsvis 11 og

10 år. De er begge begejstrede for det nye trappevask-system,

der er indført hos de fleste eksisterende kunder og alle nye.

Det unikke system sikrer både bedre rengøringskvalitet, bedre

ergonomi og bedre miljø i form af vandbesparelse ude hos

kunderne.

”Alt er bedre med det nye system”, siger de to søstre sam-

stemmende. ”Vi skåner vores håndled, fordi vi undgår gentagne

vrid af beskidte klude, hvilket er ret hårdt”, bemærker Gitte.

”Samtidig sparer vi kræfter og belastning af ryggen, fordi vi

undgår at skulle bære tunge vandspande og bukke os hele

tiden”, supplerer Mette. ”Derudover er det rart, at trapperne 

bliver renere og pænere med det nye system”, tilføjer hun.

Bedre kvalitet

Fordi der anvendes 1 stk. ren sæbevædet gulvklud for hver

eneste etage i opgangen. Ingen beskidte klude eller snav-

set vand - alle trin og reposer vaskes med en REN gulvklud. 

Bedre ergonomi 

Fordi der ikke er hårde opvridninger af gulvklude. Ingen 

løft af tunge vandspande. Desuden har vaskefremføreren 

teleskop, så længden kan tilpasses den enkelte medarbej-

ders højde. 

Bedre miljø  

Ejendommen sparer tusindvis af liter vand, og undgår 

udtømning af snavset, sandfyldt vand i kloaksystemet.

Danmarks BEDSTE trappevask-system
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Side 11

Når selve trappevaskningen udføres, anvendes de rene gulv-

klude, der er lagt på etageafsnittene. Der skiftes til en ny ren

klud på hver etage. Dette sikrer et langt flottere og renere 

resultat end ved traditionel trappevask. 

Spand med vaskenet

til brugte gulvklude

Opbevaring af

rengøringsmidler 

Holder til kost

og fremfører

Rum til handsker, net, 

creme, drikkedunk mv.

Bred spand med rene, 

klargjorte gulvklude. 

Ekstra Spand med rene, 

klargjorte gulv-klude.

Systemet er blevet testet og udviklet gennem to år. 
Denne specialdesignede rengøringsvogn er på alle måder optimeret til systemet.

Trapperengøringen foretages oppefra og ned. Først fejes fra

øverste etage og hele vejen ned.

Derefter udlægges rene sæbevædet gulvklude hele vejen op,

så der er en ren klud på hvert etageafsnit. 

Der anvendes fremfører med teleskopindstilling, hvilket

sikrer effektiv rengøring helt ind i alle kroge og kanter. 

Systemet og metoden sørger for, at arbejdet er skånsomt og

ergonomisk korrekt, men effektivt. 
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Side 12

Dedikeret RENGØRING i topmoderne mølle

På havnen i Vejle ligger Europas mest moderne mølle. Den

ejes af fødevarevirksomheden Lantmännen, og kan årligt pro-

ducere flere hundrede tusinde tons mel og melprodukter af

højeste kvalitet. Møllen fremstiller mel og gryn til de danske

forbrugere under velkendte kvalitetsmærker som Amo, Axa og

Kornkammeret. 

Imidlertid leveres en stor del af det nymalede mel til butiks-

bagerier, industribagerier, fødevareindustrien og catering, og

her under mærkevarenavnet ’Havnemøllerne’.

Kornet blæses op og ned 40 gange

Hver dag bearbejdes mange hundrede tons korn, der 

ankommer i skibe og lastbiler, og pumpes op i store 

siloer, hvorfra det løbende hentes ind i produktionen.

Først renses og analyseres kornet flere gange. Herefter fugtes

det ganske præcist for at sikre en optimal formaling. Når kor-

net formales, fx hvede, sker der en findeling af kernerne, der

bliver til henholdsvis hvedemel og skaldele. 

Formalingsprocessen gentages mere end 30 gange, og består

i at kornet rives, valses og sigtes igen og igen, indtil den rette

finhed og renhed er opnået. Fra den rå kornkerne kommer ind

i møllens produktion, til der er rent mel i posen, er kerne-

delene under processen blevet transporteret fra bund til top

i møllen hele 40 gange.

Vigtigt med kvalitetsrengøring hver dag

Før Lantmännen valgte at lade Anders Andersens Rengøring

varetage rengøringen i produktionen, stod de selv for produk-

tionsrengøringen. Dette betød imidlertid, at rengøringen blev

nedprioriteret, hver gang selve produktionen krævede mølle-

medarbejdernes opmærksomhed. 

”Rengøringen er super vigtig. Der skal være fuld fokus på ren-

gøringen hele tiden, og det er der nu, hvor produktionsrengø-

ringen er lagt ud til Anders Andersens Rengøring”, siger

Havnemøllens produktionschef, Lasse Jensen. ”Rengørings-

teamet er 100 % dedikeret til rengøringen, og skal ikke lave

andet. Derfor har vi et ensartet højt rengøringsniveau hver dag.
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Der er fuldstændig lige rent alle dage, så uanset hvornår vi har

kundebesøg eller skal auditeres, fremstår produktionen ren,

pæn og præsentabel”.

Melstøv giver eksplosionsfare

Selv om den moderne mølle er konstrueret, så der ikke er 

eksplosionsfare i produktionsmiljøet, sker der ind imellem et

meludslip. ”Når der er meludslip, fjernes støvet med det samme

af rengøringsfolkene. For i et rum med melstøv kan blot en lille

gnist igangsætte en kædereaktion af støvantændelser, der sker

så hurtigt, at der er tale om en ren eksplosion”, fortæller 

produktionschefen. 

Også rengøring i laboratorium og prøvebageri

Hver dag fra tidlig morgen kvalitetskontrolleres de fremstil-

lede melprodukter, dels ved laboratorieanalyser og dels ved

at foretage prøvebagninger med de forskellige melprodukter.

”Jeg har et rigtig godt samarbejde med Anders Andersens 

Rengøring, der dagligt har rengøringsopgaver fra kl. 04.00 til

ca. kl. 20.00. Udover produktionen rengør de også vores admi-

nistration og vores prøvebageri, som jo skal stå rent og klar 

tidligt hver morgen, når vi skal teste det nye mel”, understreger

Lasse Jensen.

Herover ses møllens produktionschef Lasse Jensen, flanke-

ret af produktionsleder Torben Bodin og leder i Anders 

Andersens Rengørings Vejle afdeling, Palle Brosbøl Hansen.

Til venstre ses halvdelen af rengøringsteamet hos møllen: 

Athanase Hitimana, Michael Rasmussen, Thomas Jensen

og Karen Patrizia Christensen.

De øvrige medarbejdere, der ikke er med på 

billedet, er: Camilla Frøhlich, Tom Birkemose, 

Monika Vinter og Amit Sharma
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Af Thomas Rubæk, Underdirektør og FCK-sponsoransvarlig

i Anders Andersens Rengøring

Da F.C. København kom til verden i 1992 - som overbygning på

de to traditionsrige københavnerklubber, B1903 og KB - var 

Anders Andersens Rengøring en af de første virksomheder, FCK

skrev sponsoraftale med.

FCK på ret kurs efter et par fjumreår

I de tidlige år gik det lidt op og ned for FCK, både sportsligt og

økonomisk. Der blev skiftet ledelse flere gange, og i medierne

handlede det ofte mest om det, der skete uden for banen. Der

kom styr på tingene, da Flemming Østergaard overtog tople-

derposten. Det var også fra dette tidspunkt, vi begyndte at

mærke brandingværdi og goodwill af vores sponsorat. 

Man skal være bevidst om at udnytte sit sponsorat, så der kom-

mer et fornuftigt ROI. Initiativet til og indsatsten for at høste

frugterne skal man først og fremmest selv komme med. Det gæl-

der om at være aktiv og kreativ i forhold til sponsoratet.

Sponsorbilletter bruges med omtanke 

I Anders Andersens Rengøring har vi en gennemtænkt forde-

lingsnøgle, der sikrer os størst mulig udbytte af vores sponsor-

billetter. Medarbejdere og kontaktpersoner hos kunder og

kundeemner tilgodeses. Udover tribunebilletter, råder vi over

VIP pladser i Hall of Carlsberg. Til disse inviterer vi et miks af

kunder og interessante kundeemner, så der opnås en afslappet

stemning med small talk på kryds og tværs. 

Kunder blandt de andre sponsorer

En væsentlig værdi i sponsoratet er muligheden for 

at skabe kunderelationer med de øvrige FCK sponsorer.

Dette sker på FCK’s samarbejdsmesser, sponsorture

og diverse temaarrangementer, hvor der netop 

er fokus på networking og relationer mellem sponsorerne. 

Til hjemmekampene har vi travlt med at tage os godt af de

gæster, vi har inviteret med.  

Branding som FCK sponsor 

Vi ’brander’ os som ’FCK sponsor’ på flere måder. Vi har FCK logo

på 200 hvide køretøjer, i annoncer og på merchandise som caps,

halstørklæder mv. I vores magasiner, nyhedsbreve og persona-

leblade har vi konkurrencer med FCK kampbilletter og AAR/FCK

merchandise som præmier.

Store Kampdag - en dag for alle medarbejdere

Hvert forår inviteres samtlige medarbejdere med familie til en

festlig ’Store kampdag’ i Parken. Her overværes en topkamp, 

typisk FCK-Brøndby, og i timerne forinden er der underholdning

og konkurrencer samt fri adgang til sandwichbar, grillpølser, øl,

vand og popcorn. Desuden er der besøg af FCK’s mascot, løven

LEO, og to autografskrivende FCK profiler. Mange medarbejdere

ser frem til denne årlige begivenhed.

Sponsorværdien vokser år for år

Navnet Anders Andersens Rengøring huskes ofte fra bande-

reklamerne i Parken, hvilket har stor værdi. Vigtigt er dog også,

at vi med FCK sponsoratet kobles til noget seriøst, professionelt

og resultatskabende. 

Goodwill- og brandingeffekten forstærkes år for år, og topper i

perioder med FCK deltagelse i Champions League. Dette ople-

vede vi i 2010, da FCK leverede flere flotte præstationer i Cham-

pions League. Aldrig før havde interessen for vores virksomhed

og FCK billetter været så stor som op til Barcelona kampen

i Parken. Imidlertid minder det lige nu om 2010, fordi

FCK den 10. december skal møde Real Madrid, der har

verdens to dyreste fodboldspillere (Cristiano 

Ronaldo og Gareth Bale) på holdet … og vi vil

nyde det hele efteråret! 

VÆRDIEN VOKSER VIDERE
- efter mere end 20 år som FCK sponsor
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KONKURRENCE

VEJLE STADIONPARKEN

1-1 mod Juventus
IMPONERENDE!
Det var over al forventning, hvad FCK leverede i den første

kamp i Champions League gruppespillet mod selveste Juven-

tus. 1-1 mod ’Den gamle dame’, som er Juventus’ kælenavn,

var super flot. 

Juventus har været suveræn vinder af det italienske mester-

skab de seneste to år, og har nogle af verdens bedste fod-

boldspillere på holdet, ikke mindst midtbanespecialisten

Andrea Pirlo, der konstant slår lange millimeterpræcise afle-

veringer til sine medspillere. 

På grund af FCK’s dårlige start i Superligaen var der blandt

fans mere håb end forventninger forud for kampen mod 

Juventus. Interessen for kampen var dog enorm, og opbak-

ningen i Parken helt, helt fantastisk. 

Ståle - back in business!

FCK takkede for opbakningen med det bedste spil, holdet havde

præsteret i mere end et halvt år. Ståle Solbakkens tilbagekomst

havde allerede på dette tidspunkt haft en stor positiv effekt på

holdet, der udviste mere energi og vilje end længe set.

Dynamitpulje

Som de fleste ved, skal FCK i gruppespillet også møde tyrkiske

Galatasaray og det kongelige spanske storhold Real Madrid,

der har de pt. to dyreste spillere i verden på holdet. Det er

virkelig en skrap pulje, og det bliver uhyggeligt spændende

at se, hvad FCK er i stand gennem gruppespillet. 

Flot hjemmebanestatistik

Ser man på, hvilke storhold FCK har mødt i Champions League

sammenhæng, er det imponerende, at FCK stadig er ubesejret

på hjemmebane. Lad os håbe, at denne statistik stadig holder,

når gruppespillet er slut. 

HELD OG LYKKE

Vi ønsker held og lykke, og glæder os helt vildt til de kom-

mende Champions League kampe, og håber på flere flotte 

resultater fra FCK’s side … og så håber vi naturligvis også, at

holdet efterhånden får styr på spillet i Superligaen. Vi hepper

og krydser fingre!

Vejle Boldklub skal igen forsøge at spille sig i Superligaen, og

er kommet nogenlunde fra start. I skrivende stund ligger de

godt til i den bedste halvdel af tabellen. Vi ønsker hold og

trænere masser af medvind, så Vejle Boldklub stille og roligt

kommer længere op mod den eftertragtede oprykningsplads.

Side 15

Vind billetter til FCK’s kamp mod

Real Madrid i Parken tirsdag den

10. december 2013. Svar rigtigt

på spørgsmålet, og deltag i lod-

trækningen om de eftertragtede

billetter. Vi sætter 5 x 2 billetter

på højkant.

Hvad blev resultatet af 

FCK’s kamp mod 

Barcelona i Parken i 2010

Send dit svar i en mail til

info@aaren.dk senest 

4. november 2013 kl. 12.00. 

Alle vindere får direkte besked på

mail den 5. november 2013.

?

Målscorer Nicolai Jørgensen i aktion. 
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Vi holder både Danmark og miljøet rent fra vores to store driftscentre
Driftcenter Taastrup: Rugvænget 40, 2630 Taastrup · Driftcenter Vejle: Ladegårdsvej 18, 7100 Vejle

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

23. okt ..........Taastrup...DR  
6. nov..........Taastrup ...ES

20. nov..........Vejle.......DR
27. nov..........Taastrup...DR  
28. nov..........Vejle .......ES
11. dec ..........Taastrup...DR
8. jan...........Taastrup ...ES

29. jan...........Taastrup...DR
19. feb...........Vejle.......DR

26. feb ..........Taastrup...DR
27. feb ..........Vejle .......ES
5. marts ......Taastrup ...ES    

23. marts ......Taastrup...DR
30. april ........Taastrup...DR
7. maj..........Taastrup ...ES

14. maj..........Vejle.......DR
22. maj..........Vejle .......ES
28. maj..........Taastrup...DR
18. juni .........Taastrup...DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine         uge:  43    11    24

Polishkursus                uge:  49    4     12    21

Oliering                      uge:  46    6     15    

Tæpperens                  uge:  41    3     17         

Renrum                      uge:  40    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.

Introduktionskurser
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Interne kurser frem til  JUNI 2014

Vi tilbyder

SKADESERVICE
Døgnet rundt - hele året

Fx ved skybrud, vandskade, brandskade, 
røgskade, skimmelsvamp m.m. 

43 99 99 98

Vi tilbyder

SKADESERVICE
Døgnet rundt - hele året

Fx ved skybrud, vandskade, brandskade, 
røgskade, skimmelsvamp m.m. 

43 99 99 98
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