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Side 2

45 års jubilæum
Præcis den 5. april i 1968, for 45 år siden, startede jeg min selvstændige virksomhed.

Da jeg året før, i min sidste skolesommerferie, søgte arbejde for at tjene lidt penge, stødte jeg til-

fældigt på en vinduespudser, der spurgte, om jeg kunne hjælpe ham at pudse vinduer på nogle

skoler. Det sagde jeg ja til, og det gik fint, for jeg kunne tilsyneladende udføre vinduespoleringen,

så alle blev tilfredse.

Da jeg i 1968 var blevet ansat som vinduespudser, måtte jeg på et tidspunkt indse, at jeg ikke kunne

nå at polere alle de vinduer, jeg skulle på den normerede tid. Tidspresset gjorde det umuligt at

udføre et ordentligt stykke arbejde, hvilket var afgørende for mig, da jeg var, og stadig er, meget

ærekær.

Jeg sagde op, og startede som selvstændig vinduespudser, hvilket jeg gjorde med stor tiltro til, at

jeg kunne tjene mere som selvstændig. Jeg havde nemlig erfaret, at kunderne gerne ville betale for

den grundighed, jeg udførte vinduespoleringen med. 

Helt grundlæggende er det overbevisningen om, at veludført arbejde giver tilfredse kunder, 

der bliver ved med at være kunder, der gør, at Anders Andersens Rengøring i dag er en service-

virksomhed med mere end 800 dygtige medarbejdere.

Jeg har meget stor respekt for det rengøringshold, der udgør Anders Andersens Rengøring anno

2013. Det er det mest kompetente hold, jeg nogensinde har haft, og det stærkeste i branchen, tør

jeg godt at sige.

Afdelingen for Daglig rengøring har fået lavet en uvildig kundetilfredshedsanalyse, som kunderne i

stort omfang har givet input til. Analysen viser nogle resultater, som man som leder kun kan være

stolt af, selv om der naturligvis også er områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Analysen er om-

talt på side 4 og 5.

Udover vores eget 45 års jubilæum (som vi bl.a. fejrer med dette nye magasin) har vi den seneste

måned kunnet fejre 30 års levering af trappevask og samarbejde med Ejerforeningen Nordre Munke-

gaard, hvilket er beskrevet på side 12-13. Vores ældste kunde er dog virksomheden GEA Niro, som

vi uafbrudt i 43 år har leveret vinduespolering til.

Vi er kommet styrket ud af krisen, og jeg har foran mig et stærkt rengøringshold, der er godt i gang

med virkelig at gøre en kvalitetsforskel i den danske rengøringsbranche, og det er jeg stolt af.

Jeg ønsker alle et rigtig godt (og tiltrængt) forår – og en god sommer.

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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VIDSTE DU at anvendelse af Svanemærkede 

rengøringsmidler kun udgør en brøkdel af de krav,

der skal opfyldes i Svanemærket rengøring?

Med Svanemærket rengøring får kunderne

både rene lokaler, rent miljø og ren samvittighed.

Svanemærket stiller strenge miljøkrav hele vejen rundt om 

rengøringen, og stiller derudover også krav om ordentlige

arbejdsforhold og uddannelse af medarbejderne,

samt dokument for orden i lønforhold,

regnskaber, moms og skat mv.

g 

, 
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vi 

 

ig 

gs-

Side 3

Anders Andersens Rengøring er et af blot tre Svanemærkede rengøringsselskaber i Danmark, og 
det eneste der er landsdækkende. Listen med Svanemærkede virksomheder kan ses på www.ecolabel.dk/licenser.
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Side 4

Anders Andersens Rengørings afdeling for Daglig rengøring har

haft et uvildigt analysefirma til at gennemføre en anonym 

analyse af tilfredsheden blandt kunderne. 

Resultatet af undersøgelsen har oversteget alle forventninger -

både i forhold til den faktisk målte kundetilfredshed, og i forhold

til at kunne bruge analyseresultaterne som ledelsesværktøj til

fremadrettet at skabe yderligere udvikling og forbedringer på

specifikke områder.

Fantastisk svarprocent 

Svarprocenten kom helt op på 50 %, hvilket er det højeste, ana-

lysefirmaet Frithioff Consulting Group nogensinde har oplevet i

den slags analyser. 

- Vi er super glade og meget taknemmelige for den store delta-

gelse i analysen fra vores kunders side. Det vil jeg gerne sige

mange, mange tak for, siger driftschef for daglig rengøring, Doris

Fischer.

- Den høje svarprocent betyder ifølge Frithioff Consulting Group,

at analyseresultaterne er meget valide og pålidelige, og at vi

derfor har fået et meget troværdigt og brugbart billede af, hvor-

dan kunderne lige nu opfatter vores rengøring, service og sam-

arbejde i det hele taget. Vi har med andre ord fået et rigtig godt

ledelsesværktøj til det fremadrettede udviklingsarbejde. 

Anonymt og sandfærdigt

Undersøgelsens formål har været at få et så sandfærdigt billede

som muligt af kundernes tilfredshed med Anders Andersens 

Rengøring, herunder at få klarhed over, hvad der kan gøres mere

for at leve op til visionen om ”til stadighed at være den førende

kvalitetsleverandør i Danmark”.

For at sikre så uvildige og uanfægtelige resultater som muligt,

fik Frithioff Consulting Group til opgave at gennemføre hele den

anonyme spørgeskemaundersøgelse uden medvirken fra Anders

Andersens Rengøring, bortset fra en indledende briefing. 

Analysefirmaet formulerede således selv analysens mange

spørgsmål vedrørende emner som kvalitet, samarbejde, tryghed,

miljø, kontakt, service mv., og modtog alle svar direkte fra 

kunderne, der samtidig var anonyme.

Stor kundetilfredshed og plads til forbedring

- Analysen har givet nogle klare meldinger på, at vi leverer en

flot performance, og at kunderne generelt føler stor tilfredshed

med samarbejdet med os. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for.

Men heldigvis, vil jeg så sige, har vi også fået nogle indikationer

på, hvor vi fremadrettet kan gøre mere for at tilgodese kunder-

nes ønsker bedre. Samtidig har vi fået et meget klart billede af,

hvilke områder og behov vores kunder lægger allermest vægt

på, fortæller Doris Fischer. 

Et par ”hemmelige” resultater

- Analyseresultaterne er interne og fortrolige, fordi de både

konkret og strategisk skal bruges i det udviklingsarbejde, vi 

allerede er i gang med, understreger Doris Fischer. 

TAK for den flotte respons i vores store
KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

Der er opnået fire overordnede og meget vigtige

resultater med analysen.

Doris Fischer er glad og taknemmelig for den store

deltagelse fra kundernes side.

Analysens resultater præsenteres for inspektørerne

i Daglig rengøring afdelingen.
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Side 5- Men selv om resultaterne således er 

”hemmelige”, og ikke er møntet på 

offentliggørelse, er der alligevel tre

overordnede spørgsmål og svar, der

handler om kundernes oplevelse af

tryghed og troværdighed, som jeg godt

synes, vi kan vise frem, uden at 

”afsløre” for meget. 

- Det giver også god mening at vise 

svarene på disse tre spørgsmål frem, da de

alle tre har karakter af en slags konklusion

på kundernes totale oplevelse af 

Anders Andersens Rengøring som 

leverandør af daglig rengøring. 

Det er virkelig godt, at vi har fået

gennemført denne kundeundersø-

gelse, og jeg er vanvittig stolt af

resultaterne og glad for de input,

vi har fået til det videre arbejde,

slutter driftschef Doris Fischer.

SPØRGSMÅL/SVAR

EKSEMPEL 3:

Er Anders Andersens Rengøring en

leverandør, du gerne vil anbefale?

SVAR:
Her har kunderne 

givet 4,15 point i gennemsnit 

(= 83 ud af 100)

Driftschef Doris Fischer med

analyserapporten fra 

Frithioff Consulting Group.

SPØRGSMÅL/SVAR

EKSEMPEL 2:

Er Anders Andersens Rengøring 

en troværdig leverandør?

SVAR:
Også her har kunderne 

givet 4,30 point i gennemsnit 

(= 86 ud af 100).

SPØRGSMÅL/SVAR

EKSEMPEL 1:

Er Anders Andersens Rengøring

en leverandør, du er tryg ved? 

SVAR:
På en skala fra 0 til 5 har kunderne

i gennemsnit givet 4,30 point 

(= 86 ud af 100)
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Side 6 It-virksomheden Atea er Danmarks og Nordens førende leveran-

dør af it-infrastruktur, og den næststørste i hele Europa. Atea

koncernen er noteret på Oslo Børs, og beskæftiger 6300 ansatte

fordelt på 82 lokationer i de nordiske og baltiske lande, og havde

i 2012 en årlig omsætning på knap 21 mia. NOK kroner.

De godt 1500 medarbejdere i Danmark udfolder dagligt deres

kompetencer i syv domiciler og kontorhuse rundt om i landet

(Ballerup, Aarhus, Taastrup, Aalborg, Esbjerg, Kolding og Aulum)

eller on location ude hos Ateas kunder.

Digitale fordele til kunderne

Som leverandør af it-infrastruktur løsninger, herunder hardware

og software fra verdens største producenter og mærker, har Atea

fingeren på pulsen, og kan fokusere på at sikre sine kunder 

løsninger, der øger værdiskabelsen i hverdagen. 

Hele vejen rundt om de konkrete løsninger sikrer Atea, at 

kunderne får den nødvendige rådgivning, projektstyring og ser-

viceløsning, og at de relevante medarbejdere hos kunden får

den rette læring og uddannelse i tilknytning til it-løsningerne.

Den grønne førertrøje 

Udover at være markedsledende på sine it-kernekompetencer

differentierer Atea sig også ved at indtage en førerposition i

branchen med hensyn til miljø. I 2012 blev Atea således kåret

som vinder af ”GRØN it-prisen, strategi 2012”, der uddeles af

it-branchen selv. 

Ligeledes i 2012 blev Atea, for andet år i træk, placeret i top 3

over de dygtigste og mest professionelle it-virksomheder i 

Norden med hensyn til at mindske CO2 udledning. 

Atea har sat skrappe mål for sin fremadrettede miljøindsats, hvor

der er særlig fokus på at skabe miljøforbedringer inden for 

følgende tre hovedområder:

1.  Alt det it-udstyr, som Ateas kunder sætter strøm til.

2.  Ateas egen adfærd med hensyn til udledning af CO2.

3.  Den miljømæssige påvirkning fra Ateas 
domiciler og kontorhuse.

ATEA fører an i IT-BRANCHEN

IT-Branchens miljøpris.

Et af Ateas mange videokonferencelokaler.
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Side 7

Unikke miljøkoncepter

Atea ønsker at inspirere og gøre det let for deres kunder at vælge

grønne it-løsninger, og har udviklet to unikke koncepter –

GoITgreen og GoITloop. Førstnævnte handler om rådgivning til

it-organisationer, så de med den rette it-politik og indkøbspo-

litik kan integrere miljørigtige løsninger og produkter, der 

bidrager med positive miljøeffekter i virksomheden.

Med konceptet goITloop hjælper Atea deres kunder til at for-

bedre hele genanvendelses delen ved at gøre det lettere og mere

rentabelt for kunderne at håndtere gamle it-produkter. 

Udstyr der ikke længere er brugbart, skrottes miljørigtigt. 

It der sikrer miljøgevinster

I forlængelse af miljøkoncepterne leverer Atea udstyr og løsnin-

ger, der helt konkret sikrer virksomhederne miljøgevinster. 

Eksempelvis intelligente print- og kopiløsninger samt forskellige

former for videokonferenceudstyr. Når et møde afholdes som 

videokonference, ser og taler deltagerne med hinanden ved

hjælp af kameraer, mikrofoner og skærme. Derved spares ofte

både hundreder og tusinder af kilometers bilkørsel og en masse 

arbejdstid, da personerne ikke skal transportere sig frem til et 

fysisk mødested.

Atea har valgt grøn kvalitetsrengøring

Løbende foretager Atea energibesparende og miljørigtige foran-

staltninger i deres domiciler, der blandt andet har selvregule-

rende lys og automatisk energistyring. Den 1. marts flyttede

Ateas Aarhus afdeling ind i et helt nyt domicil, der er et af Dan-

marks grønneste kontorhuse overhovedet.

Atea tænker kvalitet og miljø ind overalt, også da Atea valgte

Anders Andersens Rengøring til at varetage den daglige rengø-

ring og vinduespolering i deres domiciler i hele landet. Anders

Andersens Rengøring er Danmarks eneste landsdækkende ren-

gøringsselskab, der har opnået Svanemærkning. 

Svanemærkningen er en garanti for, at der i forbindelse med

rengøringsydelsen er styr på både miljø, kvalitet og etik, her-

under godt arbejdsmiljø og velordnede forhold for rengørings-

medarbejderne. 

Receptionsområde med indgang til Auditorium. Inspektør Helle Andersen og Thomas Hvorup Heier, Intern Service, Atea 

Miljøoptimeret kontorlandskab med intelligent lys- og energistyring. Vores rengøringsteam hos Atea: Kunyarak Pilebjerg, Dan Just Jensen, 

Tekin Onurlu, Helle Andersen, Yusuf Kursun og Kamper Kursun.
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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:

Hvilken måned i år åbnede Den Blå Planet?
Send dit svar i en mail til salg@aaren.dk senest 1. maj 2013 kl. 12.00

Alle vindere får direkte besked på mail den 2. maj 2013
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Vores vinduespudsere har det som fisk 
i vandet på DEN BLÅ PLANET

Det er en stor ære, at Den Blå Planet - det nye Danmarks Akva-

rium - har valgt Anders Andersens Rengøring til at stå for 

vinduespoleringen. Den Blå Planet er jo nok et af de steder, hvor

vindues- og glaspoleringen har allerstørst betydning, eftersom

publikum netop oplever de smukke fisk og flotte akvarieinstal-

lationer gennem glas. 

Stedet har i øvrigt fået en fantastisk start siden åbningen den

22. marts 2013 - publikum er strømmet til fra nær og fjern. Vores

vinduespudsere havde i dagene op til åbningen rigtig travlt med

at få alt glas til at stå flot og nypoleret oven på de mange 

byggeaktiviteter i bygningen.

Dagen før åbningen var vinduespudserne tidlig morgen på en

særlig mission, da alt glas skulle pudses en ekstra gang inden

Den Blå Planet samme dag ville få fornemt besøg af Hendes 

Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins

Henrik.

Den Blå Planet er en imponerende flot bygning, der arkitektonisk

har fået form efter en vandhvirvel. Meget passende ligger den

helt ud til Øresunds vand i Kastrup, tæt på Malmö motorvejens

sidste danske til- og frakørsel. Udenfor i Den Blå Planets ”have”

er der fri udsigt til Sverige i den ene retning, og til Kastrup 

Lufthavns mange op- og nedgående fly i den anden. 

Side 9

Vi ønsker Den Blå Planet fortsat stor succes fremover. 
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Side 10

Det var mange tusinde kvadratmeter, der skulle styr på, da 

Anders Andersens Rengøring i december 2012 overtog rengø-

ringsopgaven hos Teknologisk Institut i Taastrup, Aarhus og Ros-

kilde. Samlet var det rengøring af et areal på mere end 80.000

m2, der skulle startes op og indkøres af rengøringsmedarbejdere,

der ikke kendte Teknologisk Instituts store sites på forhånd. 

Den store opgave i Taastrup 

På sitet i Taastrup gav det ekstra udfordringer, at det 42.000

m2 store areal fordeler sig over otte adskilte bygninger. Trods

opgavens omfang var ambitionen klar for den ansvarlige inspek-

tør, der sammen med sin planlægger og driftsleder ville sikre,

at Teknologisk Institut med det samme fik ønsket om kvalitets-

rengøring opfyldt.

En succesfuld strategi

Der blev lagt en gennemtænkt strategi forud opstarten – og den

gav succes.

1) Planlæggeren skulle i rengøringsplanerne integrere smarte

arbejdsmønstre og nyeste rengøringsteknologi, herunder

brede og selvkørende støvsugere.

2) Driftsleder og inspektør fik i fællesskab samlet et hold på

hele 65 medarbejdere fra Anders Andersens Rengøring til at 

udføre en massiv rengøringsindsats på selve  opstartsdagen.

3) Inspektør Susy Leidersdorff besatte det ’blivende team’ med

en dygtig tilsynsførende, Ramazan Erginer, og erfarne 

rengøringsassistenter, der allerede havde vist deres vilje og

evner på andre pladser.

4) Derudover indsatte inspektøren endnu en dygtig tilsyns-

førende, Nesrine Seljami, til at være ekstra støtte og

back-up i indkøringen.  

Super stolt af sine medarbejdere

Inspektør Susy Leidersdorff er ovenud tilfreds med opstartens

forløb. 

- Jeg er super stolt over den kanon flotte indsats, som de dyg-

tige assistenter og tilsynsførende har ydet. Det var en hård om-

gang at starte op den 1. december, for det var snevejr de første

mange dage, og det var ekstra tidskrævende i den periode, hvor

vi havde brug for tid til at lære det store rengøringsområde og

rytmerne i de forskellige afdelinger at kende. Men takket være

medarbejdernes super flotte indsats fik vi faktisk kørt rengørin-

gen på plads hurtigere, end jeg overhovedet turde håbe, 

fortæller en glad Susy Leidersdorff.

En STOLT INSPEKTØR på 
Teknologisk Institut

Rengøringsteamet (fra venstre): Huriye Ciffci – Pinar Tirpan – Ramazan Erginer – Suzan Düzgün – Nesrine Seljami – Suzy Leidersdorff – Esme Avci - Imran Iqbal – Ayse Kara.
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Side 11

Øverst til venstre demonstrerer Tilsynsførende Ramazan Erginer 

en af de brede støvsugere.

Ved siden af er det hovedindgangen til Teknologisk Institut i Taastrup.

Under dette ses Ramazan og to assistenter ved en anden type støvsuger, 

der selvkørende, mens man står på den.

Herunder: Peder Møller, Teamleder i Bygningsservice, Teknologisk Institut.

God plan og god støtte

Anders Andersens Rengørings tilsynsførende hos Teknologisk 

Institut i Taastrup, Ramazan Erginer, arbejdede næsten i døgn-

drift de første mange uger. – Ja, det var en travl periode, men

også en meget spændende opgave at få det til at køre, fortæller

han.  Samtidig var det afvekslende – ja, det er det stadig – for

vi skal hver dag servicere forskellige bygninger og opfylde for-

skellige behov. 

Det hele har været rigtig godt planlagt, og vi har fået al den

støtte, vi havde brug for. Vores inspektør Susy er bare rigtig,

rigtig god. Hun har hele vejen forklaret og vist på planen, præcis

hvad skulle gøre den næste dag, og næste dag osv. 

Flinke mennesker

I dag er vi mere selvkørende som team, understreger Ramazan

Erginer, og vi har en rigtig god kommunikation med receptionen,

så vi hele tiden får besked, hvis der opstår akutte behov. I det

hele taget er det et rigtig rart sted at arbejde med alle de flinke

mennesker, der er hos Teknologisk Institut, og som vi dagligt

har mange små hyggelige samtaler med.

En tilfreds Teamleder i Bygningsservice hos 

Teknologisk Institut

Den dagligt facility ansvarlige for sitet i Taastrup er Teamleder,

Peder Møller. ”Rengøringen er både en vigtig og stor økonomisk

post, så der skal naturligvis være styr på den - og det er der.

Jeg synes, det går rigtig fint med rengøringen. Den fungerer,

uden at vi behøver at bruge tid på at følge op og kontrollere.

Opstarten og indkøringen kørte også godt, faktisk som vi havde

håbet og forventet, vil jeg sige. Selvfølgelig har der været små-

ting, der skulle rettes til i rutinerne. Men, jeg kan ikke komme

tanke om noget, der har været utilfredsstillende. Vi har med An-

ders Andersens Rengøring fået en lidt højere standard i kvalite-

ten af rengøringen, hvilket især har været vigtig i vores

”kundeområder”, det vil sige de områder, hvor vores ca. 500

daglige gæster og kursister bevæger sig. Det er i øvrigt også

rart, at Anders Andersens Rengørings medarbejdere altid bærer

arbejdsuniform, så de altid er synlige for os og vores gæster”. 
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Side 12 Som beskrevet i sidste udgave af ’Rent ud sagt’ er det meget 

afgørende, at inspektørerne er erfarne og stabile, når det handler

om at sikre kunderne høj kvalitet og stabil levering. Jo mere

stabilitet og kvalitet, jo mere tilfredse er kunderne naturligvis -

og jo længere tid holder de fast i deres leverandør. 

Et godt eksempel er Ejerforeningen Nordre Munkegård i Søborg,

som underskrev servicekontrakt med Anders Andersens Rengø-

ring den 13. marts 1983. Kontrakten omfattede trappevask og

anden service i bebyggelsens 36 opgange. Nu har samarbejdet

30 års jubilæum, og kører fortsat i bedste velgående.

Samme serviceinspektør i 21 år

Bjørn Rasmussen har i alle sine 21 år som inspektør i Anders

Andersens Rengørings afdeling for ejendomsservice været daglig

ansvarlig for opgaven hos Nordre Munkegård. Han har gennem

årene altid sørget for, at de skiftende rengøringsmedarbejdere

har efterlevet Anders Andersens Rengørings værdier med hensyn

til altid at levere kvalitet og god service. 

Tilfredse beboere

Nordre Munkegård er et hyggeligt gulstensbyggeri fra 1961, og

består af 11 boligblokke med 496 lejligheder, hvoraf de fleste

ejes af beboerne selv, idet der også er lejligheder, der udlejes af

Fonden bag det oprindelige byggeri. 

Formanden for Nordre Munkegårds ejerforening, Jan Rubin, mod-

tog på vegne af foreningens bestyrelse en lille jubilæumsgave,

og udtalte i den forbindelse; ”Som formand kan jeg blive kon-

taktet af beboerne døgnet rundt på både telefon og e-mail - og

det er meget sjældent, vi oplever noget, der ligner en klage i

forbindelse med rengøringen. Så beboerne er tilfredse med den

service, de får leveret”.

Hurtig opfølgning

Vicevært Jørgen Nielsen supplerer: ”Samarbejdet fungerer godt,

og der er god kontakt og forståelse i den daglige dialog. Skulle

der opstå en lille fejl eller mangel i rengøringen, bliver det rettet

op med det samme. Netop hurtig og præcis opfølgning er 

30 ÅRS 
SAMARBEJDSJUBILÆUM

Stabil trappevask og ejendomsservice gennem tre årtier

Formanden for Nordre Munkegaards ejerforening, Jan Rubin, og vicevært Jørgen Nielsen fik en kold marts dag overrakt en lille jubilæumsgave 

af inspektør Bjørn Rasmussen.
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afgørende i det løbende samarbejde. Vi skal

kunne regne med, at der bliver taget hånd om

tingene – og det kan vi i samarbejdet med Anders 

Andersens Rengøring”.

Klar til yderligere 30 år

Det stiller krav til begge parter at sikre et godt leverandør-

kunde samarbejde. Derfor vil vi fra Anders Andersens Rengø-

rings side gerne takke beboere og kontaktpersoner hos Nordre

Munkegård for en altid venlig, seriøs og respektfuld samar-

bejdsholdning. Vi vil glæde os til at føre samarbejdet videre

i mange år fremover.

Flere jubilæer på vej

Vores afdeling for ejendomsservice kan i 2013 og 2014 fejre

både 20, 25 og 30 års samarbejdsjubilæer med flere andre

gode kunder – og det er vi taknemmelige og stolte over.

Side 13

En sensommerdag ved Nordre Munkegaards ejendomme.

Bjørn Rasmussen med et af de dygtige trappevasketeams.

Skal vi gøre din ejendom
sommerklar?

Hovedrengøring af trapper? 
Opskuring af gulv og trappetrin? 
Opfriskning af grønne 
områder udendørs?

Ring og få et tilbud på 

43 99 99 99 

- vi er klar til at levere en 
professionel Ejendomsservice
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Her er ses det daglige ’BRYGGEN Serviceteam’ bestående af 

Maja Rycharska, Dilek Caliskan og Ulla Clausen flankeret af 

inspektør Jonna Egeskov og inspektør  for vinduespoleringen

Tommy Lorentzen. Lige ovenover ses Bryggens driftsleder, 

Torben Grandt.

Side 14

Vejles flotte indkøbscenter BRYGGEN ligger smukt ved vandet,

hvor - som navnet 'Bryggen' antyder - skibene i gamle dage

lagde til og medbragte nyheder og varer fra nær og fjern.

Bryggens ledelse har i samarbejde med Anders Andersens Ren-

gøring udviklet og lanceret et helt nyt rengøring/service-kon-

cept, hvor rengøringsmedarbejderne dels renholde og soignerer

i centret, og dels har en personlig servicerolle over for centrets

kunder. Den udadvendte service handler om håndtering af typi-

ske spørgsmål og henvendelser fra Bryggens publikum, samt at

være en kilde til information om forestående aktiviteter, tilbud

mv. i centret.

Anders Andersens Rengørings servicemedarbejderne fungerer

som 'BRYGGENs Serviceteam' under mottoet 'Vi er her for dig!'.

I tilknytning til deres rengøringsuddannelse får medarbejderne

løbende styrket deres faglige servicekompetencer, så de er klædt 

på til de nye serviceopgaver.

I valget af serviceleverandør lagde Bryggens ledelse desuden

stor vægt på Anders Andersens Rengørings stærke miljø- og kva-

litetsprofil.

Udtalelse fra Søren Holmboe, 

Center Manager for BRYGGEN: 

Samarbejdet med Anders Andersens

Rengøring har fra første møde været en

rigtig god oplevelse. Mødet afholdte vi

endda på et tidspunkt, hvor vi var i fuld

gang med en udbudsrunde og egentlig

allerede havde låst os fast på en løsning

med en anden rengøringsleverandør.

Men AAR slog fuldstændig benene væk under os på mødet. De

kom med en utrolig indlevelse og villighed til at prøve noget nyt

i et samspil med os. Det var meget en positiv imødekommenhed

- alt kunne lade sig gøre på vores præmisser. Så stor applaus for

deres lydhørhed og samarbejdsvilje.

Næste step var så selve eksekveringen af det nye kombinerede

rengørings- og servicekoncept, som vi i fællesskab fik udviklet og

lagt planer for. Også her blev vi overrasket over den kvalitetsbe-

vidsthed og professionalisme, som AAR kom med. Vi fra BRYGGEN

blev båret igennem processen, uden at skulle bekymre os om

noget, for alt var planlagt til mindste detalje. Vi mødte i god tid

servicefolkene, og præsenterede dem centret, så vi på den måde

havde en god fælles kick-off forud for opstarten af servicekon-

ceptet.

Nu kom vi så til hverdagsfasen, og vi følte, at vi næsten kun

kunne blive skuffet, eftersom samarbejdet indtil dette tidspunkt

havde kørt perfekt. Imidlertid er det gået over al forventning i

de ganske vist relativt få uger, der foreløbigt er gået. Det har 

faktisk været imponerende! Vi er ganske overbeviste om, at det

også fremover vil køre upåklageligt. Så stor, stor ros

fra BRYGGEN til Anders Andersens Rengøring.

Søren Holmboe
Center Manager

Banebrydende servicekoncept i 
VEJLES SHOPPINGCENTER

“

“
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Side 15TÆNK HVIS …
F.C. København holder fast i førstepladsen, og derved både
bliver Danmarksmestre og kvalificerer sig direkte til
Champions League!

OG HVIS …
Vejle Boldklub Kolding fortsætter forårets flotte takter, 
og slutter sæsonen af på en af de to øverste pladser, der
giver oprykning til Superligaen! (er i skrivende stund på
1. pladsen)

Ja, så vil vi juble ualmindelig højt, for så får vi mulighed for at

glæde en masse kunder og medarbejdere med store fodboldop-

levelser fra sommeren 2013 og gennem næste sæson. 

Samtidig vil vi pludselig være sponsor for hele to Superliga hold,

der oven i købet er geografisk placeret så passende, at vi kan

tilgodese kunder og medarbejdere i både øst og vest.

FCK styrer

F.C. København sætter et flot præg på dansk fodbold i øjeblik-

ket. Udover, at holdet ligger klart alene i spidsen af Superligaen,

er holdet også det mest scorende, og samtidig den ene af de tre

holder, der har lukket færrest mål ind. 

Også på topscorerliste gør FCK sig bemærket, da listen toppes

af FCK’s Andreas Cornelius med 17 mål, mens to andre FCK spil-

lere, Nicolai Jørgensen og Cesar Santin, der hver har scoret 11

mål, deler fjerdepladsen med tre spillere fra tre andre klubber.

F.C. København har tre spillere blandt de otte bedste scorende –

ingen anden klub har mere end én spiller blandt de otte bedste.

FCK på Landsholdet

Ved de seneste to landskampe har FCK været flot repræsenteret

med hele fem spillere i truppen; Andreas Cornelius, Nicolai Jør-

gensen, Lars Jacobsen, Daniel Jensen og Kris Stadsgaard.

Kom så Vejle!

Det bliver vildt spændende at følge Vejle Boldklub Kolding gen-

nem sæsonens sidste kampe. Vil det lykkes klubben at realisere

drømmen om at komme tilbage til Superligaen? Vi håber og

håber, for det vil være helt fantastisk, og en foreløbig kulmina-

tion på den energiske og professionelle indsats, der er leveret

hele vejen rundt om klubben de seneste år. 

Vi hepper alt, hvad vi har lært på 
vores to klubber!

Vi støtter dansk Fodbold 
i både øst og vest

KOLDING

KONKURRENCE
Vind billetter til FCK’s første Champions League kamp (eller Europa 

League) i Parken i sommeren 2013. Svar rigtigt på nedenstående spørgs-

mål, og deltag i lodtrækningen om 10 x 2 billetter. 

Hvilket år blev F.C. København sidste gang Danmarksmester?

Send dit svar i en mail til info@aaren.dk senest 1. maj 2013 kl. 12.00.

Alle vindere får direkte besked på mail den 2. maj 2013.

VEJLE STADIONPARKEN
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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

24. april.........Taastrup...DR  
22. maj ..........Vejle.......DR
29. maj ..........Taastrup...DR
30. maj ..........Vejle .......ES  
12. jun ...........Vejle .......ES
19. juni..........Taastrup...DR
28. aug ..........Taastrup...DR
29. aug ..........Vejle .......ES
4. sep...........Vejle .......ES

17. sep...........Vejle.......DR
25. sep...........Taastrup...DR
30. okt ...........Taastrup...DR    
6. nov..........Taastrup ...ES

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

Specialkurser

Gulvvaskemaskine         uge:  20    43

Polishkursus                uge:  20    37    49

Oliering                      uge:  38    46

Tæpperens                  uge:  16    34    41         

Renrum                      uge:  40           

De interne kurser hos Anders Andersens Rengøring er et vigtigt redskab til udvikling af medarbejdernes faglige kom-
petencer, og til sikring af det høje kvalitetsniveau i rengøringen.

Introduktionskurser
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Siden udsendelse af det seneste Rent ud sagt har vi lanceret en ny hjemmeside, hvor 

du kan finde beskrivelser af vores serviceydelser, kvalitetskoncepter, miljøcertificering,

kundeudtalelser, medarbejderudtalelser, nyheder og meget mere.

Interne kurser frem til  DECEMBER 2013
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