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Side 2

Vi har arbejdet os rigtig flot igennem kriseårene, og står i dag som det stærkeste rengøringshold

nogensinde. Medarbejderne har fastholdt fokus og viljen til at levere kvalitet til kunderne, selv

om vi har været presset og måttet konkurrere mod, og til dels stadig skal, lavpristilbud med

desperat lave priser. Jeg er meget stolt. Det er selvfølgelig fristende for virksomheder at over-

veje en lavprisløsning for at spare penge. I de situationer stiller det ekstra krav til os, når vi

skal kommunikere fordelene ved vores løsninger og forhandle aftaler på plads med nye kunder. 

Ros til indkøberne

Jeg vil gerne rose indkøberne i de virksomheder, der gør sig umage med at vælge den rigtige

rengøringsløsning, frem for alene at lade sig blænde og fange i lyset af en tilsyneladende lav

pris. En meget lav pris har jo altid en skjult bagside. Den skal virksomheden have frem i lyset,

og tage stilling til, for at kunne træffe et optimalt valg af rengøringsleverandør. Dette kræver

en lille, men værdifuld, ekstra indsats i indkøbsfasen, fx at kontakte 3-5 kundereferencer inden

beslutning.

Konstruktive kunder 

Vi har generelt et meget stabilt og langsigtet samarbejde med vores kunder. En rengøringskunde

er i gennemsnit hos os 8-9 år. En så høj kundeanciennitet ses næppe mange andre steder i

branchen. I den forbindelse vil jeg gerne rose vores kunder generelt for at bidrage positivt og

konstruktivt til at fastholde et godt og tillidsfuldt samarbejde. Som bekendt skal der to til

tango! At vi så oven i købet har samarbejdsrelationer, der strækker sig over flere årtier, er jo

bare helt fantastisk. Fx som det ses i vores to aktuelle samarbejdsjubilæer, henholdsvis 40 år

med plejehjemmet Solgaven og 30 år med Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Sammenhold og motivation

Når vi bliver valgt af nye kunder, og fastholdt af eksisterende kunder, skyldes det jo i sidste

ende altid, at medarbejderne leverer den vare, som kunderne ønsker. Medarbejderne gør det i

et flot fællesskab, med motivation og godt sammenhold. Man supplerer og hjælper hinanden,

og man har omsorg for hinanden. Alt dette giver en utrolig styrke, som kunderne også mærker.

Fx at vi har et helt unikt lavt sygefravær, for det giver stabilitet ude

hos kunderne. Også derfor er jeg stolt af mit medarbejderhold.

Jeg ønsker alle et fortsat godt forår og en rigtig god sommer.

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 Lars Møller
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, 

der alle har fokus på at sikre dig 

som kunde den bedste rengørings-

kvalitet og service, du 

kan få i Danmark.

”DERFOR ER JEG 
STOLT AF MIT HOLD”
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Daglig rengøring 
i 30 år 

Vinduespolering 
i 40 år
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Side 3

Plejehjemmet Solgaven i Farum fejrede den 19. marts 2014

sin 40 års fødselsdag med stor buffet og masser af gæster.

Dagen bød imidlertid også på et ganske specielt samarbejds-

jubilæum, da det er Anders Andersens Rengøring og de

samme to vinduespudsere, der har varetaget vinduespolerin-

gen hos Solgaven i samtlige 40 år. 

På billedet er det forstander Jette Mathiasen sammen med

vinduespudserne Carl-Aage Andersen og Finn Larsen. Til højre

er det driftschef for vinduespoleringen i Anders Andersens

Rengøring, Knud Andersen.

Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup har i 30 år

uden afbrydelse haft Anders Andersens Rengøring til at vare-

tage den daglige rengøring på instituttet.

I anledning af jubilæet var Anders Andersen forbi Blindein-

stituttet for at takke for det gode samarbejde og overrække

blomsterbuketter til vores kontaktpersoner.  

På billedet ses Anders Andersen sammen med instituttets ad-

ministrationschef Susanne Strunck og receptionist/sekretær

Anita Jepsen. Til højre er det vores inspektør, Yvonne Garhn,

som styrer det daglige samarbejde med instituttet. 

Vinduespolering 
i 40 år

Daglig rengøring 
i 30 år 

KUNDE-JUBILÆUM
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Side 4 Det lyder indlysende, at et lavt sygefravær er tegn på sundhed.

Men på virksomhedsniveau er sygefraværet faktisk en mange-

sidet og temmelig vigtig indikator.

Sygefraværets størrelse siger en hel del om, hvordan det står

til i den store stab af timelønnede medarbejdere. Om med-

arbejderne trives. Om de har de nødvendige ressourcer. Om de

er gode til at samarbejde og hjælpe hinanden. Om de er fri for

unødig stress, slid osv.

Halter det på nogle af disse områder, vil det afspejle sig i et

højere sygefravær.

Omvendt indikerer et lavt sygefravær, at medarbejderne gene-

relt trives og er velfungerende i deres job, og at organisationen

som helhed er robust og stabil. Alt sammen noget, der også

har betydning for den kvalitet og service, kunderne oplever.

Fokus, fokus, fokus
"I årevis har vi forsøgt at afdække de mange praktiske, sociale

og psykologiske aspekter af sygefravær for at se, hvad vi kunne

gøre for at hjælpe medarbejderne til et lavere sygefravær", for-

tæller HR-leder Inge Helmark. "Det handler om at have fokus

på sygefravær hver dag, og fra alle tænkelige vinkler. Derfor 

afholder vi sygesamtaler, optimerer arbejdsplaner, sørger for nær-

værende og motiverende ledersupport og meget andet".

I 2013 var sygefraværet kun 1,75 %
"Indsatsen er en kæmpe succes. Både i 2011, 2012 og 2013 har

vores sygefraværsprocent været enestående lav", bemærker Inge

Helmark. ”For timelønnede i daglig rengøring alene, var syge-

fraværet nede på blot 1,62 %. Selv om barsel og langtidssyge

ikke er medregnet, er det stadig helt fantastisk. Især på team-

niveau, for det handler jo også om mindre belastning for dem,

som ikke er syge", understreger Inge Helmark.

Referencer før ansættelse
Det er vigtigt, at nye medarbejdere passer ind i samarbejdskul-

turen. Derfor ringer vores HR afdeling til mindst tre af joban-

søgerens oplyste referencer på tidligere arbejdsgivere. Derved

får vi et bedre grundlag at vurdere ansøgerne på, inden vi 

beslutter, hvem vi skal ansætte til et konkret team.

Uddannelse i ergonomi og sikkerhed
Fra første introduktionskursus og på alle kommende kurser, 

betones vigtigheden af, at medarbejderne sørger for at beskytte

sig selv i forbindelse med arbejdet. Det handler bl.a. om ergo-

nomisk udførelse, korrekt beklædning, hygiejne, værnemidler

og om at være fuldt koncentreret om eventuelle sikkerhedspro-

cedurer på arbejdsstedet.

Et lavt sygefravær er et 

VIGTIGT SUNDHEDSTEGN

Det er fast procedure, at vores HR afdeling ringer til mindst tre tidligere 
arbejdsgivere, inden en jobansøger ansættes til et team.
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Side 5Ny app til inspektørens
smartphone
Nærværende og motive-

rende ledelse, og almin-

delig omsorg, har stor

betydning for, hvordan sygefravær udvikler sig i et team. Jo tæt-

tere kontakt mellem medarbejderteam og inspektør, jo bedre. Vi

har udviklet vores egen "fraværs-app", som inspektørerne hver

dag aktiverer på deres smartphone eller Ipad for at registrere

sygemeldinger og raskmeldinger. Dette sikrer daglig fokus på 

sygefravær, og at ingen glemmes.

HR har overblik og er støttefunktion
Når inspektørerne foretager registreringer på den nye app, indgår

det i en samlet statistik, som HR afdelingen administrerer og

analyserer på. HR kan på forskellige niveauer følge sygefraværet,

og sammen med de relevante ledere kigge nærmere på, hvor der

kan være behov for en ekstra indsats, fx i form af syge- eller

trivselssamtaler.

Sygesamtaler og en personlig plan
Gentagne, enkeltvise sygedage hos en medarbejder, eller i et

team, kan være tegn på mistrivsel eller at noget ved selve ar-

bejdet skal vurderes nærmere. Derfor kan driftslederen indkalde

medarbejderen til en syge- eller trivselssamtale.  

Kommer der under samtalen et konkret problem frem, som vi

har mulighed for at gøre noget ved, laves der en plan for med-

arbejderen. Planen følges af både af inspektør og driftsleder,

med HR på sidelinjen.

Det kan varmt anbefales at give sygefravær ekstra opmærksom-

hed. Det sikrer mange gevinster på det menneskelige plan, men

også samarbejdsmæssigt og økonomisk, og i vores tilfælde 

også i forhold til at levere stabilt kvalitetsrengøring ude hos

kunderne.

HR-leder Inge Helmark følger nøje sygefraværstallene, og overvejer hele tiden,
hvordan HR kan støtte organisationen i relation til sygefravær.

Hvis vi kan se, at en medarbejder begynder at have stigende sygefravær, holder driftslederen, ofte
sammen med inspektøren, en syge-trivselssamtale med medarbejderen.

Inspektørerne har dagligt fokus på syge medarbejdere via en nyudviklet smartphone app.
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Side 6

Kræftens Bekæmpelses hovedsæde ligger på Strandboulevarden på Østerbro i København.

Søndag den 6. april 2014 var tusindvis af frivillige ude med

indsamlingsbøtterne for at give danskerne mulighed for at

støtte kampen mod kræften, som Kræftens Bekæmpelse i 

næsten 100 år har været den helt store drivkraft i. 

Rekordstor opbakning

Resultatet af landsindsamlingen 2014 blev på 34,6 mio. 

kroner, hvilket er 1,1 mio. kroner mere end i 2013.  År for år

vokser støtten til Kræftens Bekæmpelse, der allerede har over

460.000 medlemmer, og møder en stor frivillig opbakning

blandt danskerne. Mere end 40.000 frivillige hjælper hvert år

Kræftens Bekæmpelse med omsorgsaktiviteter og informa-

tionskampagner i lokalforeninger overalt i landet, og med at

sikre succes ved de store indsamlinger.

Personlige grunde til at ”vise flaget”

Overskriften for dette års landsindsamling var ”Vis flaget”. 

Temaet tager udgangspunkt i, at vi alle har en særlig person-

lig grund og motivation for at støtte Kræftens Bekæmpelse.

Og netop fordi det er personligt, er der lige så mange forskel-

lige grunde til at støtte, som der er mennesker, der støtter.

Mange har haft kræftsygdommen helt tæt inde på livet i nær-

meste familie, og endnu flere har oplevet kræfttilfælde hos

en ven, bekendt eller kollega, eller lidt længere ude i familien.

På indsamlingsdagen kunne alle så, med hver sin motivation,

”vise flaget” i kampen mod kræft.

Danmark

VISTE FLAGET
for Kræftens Bekæmpelse

Kantinen var under landsindsamlingen udsmykket med små flag med hånd-
skrevne, personlige støttegrunde.

FAKTA OM KRÆFT I DK
• Hver 3. dansker får kræft

• Hvert år ses ca. 35.000 nye kræfttilfælde, 
der fordeler sig ligeligt på mænd og kvinder

• 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges

• Hvert år dør 16.-17.000 mennesker af kræft

• Ca. halvdelen overlever kræft

• Næsten en kvart million danskere lever pt. 
med en kræftdiagnose

• Kræft er den hyppigste dødsårsdag blandt 
mennesker under 65 år

K
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Indsamlernes egen motivation 

Indsamlerne kunne på et lille trekantet flag (vimpel) skrive

deres egen personlige grund til at være indsamler for Kræftens

Bekæmpelse, og så have flaget med rundt på indsamlings-

turen. Hos Kræftens Bekæmpelse var kantinen i dagene om-

kring indsamlingen udsmykket med hundreder af flag med

håndskrevne, personlige grunde til at ”vise flaget”. Det var

kærlige ord skrevet som afslutningen på sætningen; JEG VISER

FLAGET FORDI… - og på flagene var der eksempelvis skrevet;

”HUN BETYDER ALT” – ”JEG KAN” - ”HUN ER MIN MOR” - ”JEG

FIK HJÆLP” - ”JEG SAVNER HENDE”.

Forskning i verdensklasse

Den samlede årlige nettoindtægt hos Kræftens Bekæmpelse

er på ca. 600 mio. kroner. Heraf kommer ca. 10 % fra lotterier,

15 % fra indsamlinger, 18 % fra medlemskontingenter og hele

23 % i form af arv fra folk, der har testamenteret en del af

deres efterladte formue til Kræftens Bekæmpelse. Tilskud fra

det offentlige udgør kun 5 %. På udgiftssiden er det mere end

halvdelen, 51 %, der anvendes på forskning i verdensklasse. 

Faktisk bruger man lige så mange penge på forskning som det

offentlige. 24 % af udgifterne går til patientstøtte og diverse

lokale indsatser, 19 % bruges på informationsarbejde, mens

kun 6 % bruges på administration.

Hovedsæde og forskning i København

Kræftens Bekæmpelse blev dannet i 1928, men har rødder i

Cancerkomiteen, som den danske lægeforening oprettede i

1905 for at gøre en særlig indsats for at bekæmpe kræft.

Kræftens Bekæmpelse har sat utallige milepæle i både forsk-

ning, forebyggelse og patientstøtte i forbindelse med kræft-

sygdom. Hovedsædet ligger på Østerbro i København, hvor

forskning, planlægning og alle de øvrige aktiviteter sker i 

en hovedbygning og fem andre bygninger lige rundt om. 

Vi glæder os i Anders Andersens Rengøring over et rigtig godt

samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, der sidste år valgte

os til at varetage den daglige rengøring.

Side 7

Foreningen har et stort antal lokalafdelinger rundt om i hele landet. 

Tekniker Jannie Koertz Andersen og inspektørassistent 
Pia Haagensen har haft med rengøringen hos Kræftens 
Bekæmpelse at gøre siden foråret 2013.

KRÆFTENS  BEKÆMPELSES
TRE HOVEDFORMÅL

1. Forebygge, at kræftsygdomme opstår

2. Øge mulighederne for helbredelse

3. Hjælpe de mennesker, der rammes af kræft

Gennem forskning på højeste niveau, uophørlige

forebyggelsesaktiviteter og målrettet patientstøtte

kæmper Kræftens Bekæmpelse for, at færrest mu-

ligt får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at

de mennesker, der rammes af kræft, får de rigtige

betingelser for at få det bedst mulige liv under og

efter en kræftsygdom.

Kræftens bekæmpelse
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Side 8 Den anerkendte 39 årige danske arkitekt Bjarke Ingels har alle-

rede stået bag en række meget spektakulære bygninger rundt

om i verden. Heldigvis kan vi også i Danmark nyde flotte og

kreative byggerier, udtænkt og udformet af Bjarke Ingels og

hans tegnestue BIG (Bjarke Ingels Group). 

Et af byggerierne ligger i Ørestaden, og har fået navn efter sin

form set fra et fugleperspektiv. Oppefra ligner byggeriet nemlig

et stort ottetal, og er derfor døbt ”8tallet”.

8tallet er kaldt en moderne hybrid mellem den klassiske køben-

havnerkarré og kartoffelrækkerne på Østerbro. Der er små gader

og små forhaver, der kan få 8tallet til at minde om en lille bjerg-

landsby, placeret midt ude på den flade fælled.

8tallet rummer 61.000 m2 beboelse fordelt på 476 boliger, og

10.000 m2 erhverv, som bl.a. er udnyttet af Café 8tallet, hvor

man på samme tid kan nyde en kop friskbrygget kaffe og udsig-

ten ud over Amager Fælled. 

Kåret til verdens bedste boligbyggeri
Ved World Architecture Festival i 2010 blev 8tallet kåret til ver-

dens bedste boligbyggeri. Denne kåring har, sammen med royal

opmærksomhed og stigende anerkendelse af Bjarke Ingels, gjort

8tallet til en turistattraktion og et tilløbsstykke uden lige.

Interessen for at komme helt tæt på og tage 8tallet nærmere i

øjesyn, blev efterhånden så stor, at beboere følte behov for at

begrænse, hvor de besøgende kunne få lov at færdes. 

8tallet poleres til et 12-tal 
”Det var med stor glæde og stolthed, vi modtog beskeden fra 8tal-

let om, at de havde valgt Anders Andersens Rengøring til at stå

for vinduespoleringen. Det er en meget speciel opgave, og kræ-

vende at styre, men vi ser frem til at polere glasset i 8tallet på

højeste kvalitetsniveau, og til beboernes fulde tilfredshed”, 

understreger Knud Andersen, der er driftschef for vinduespole-

ringen.

Vinduespolering på 8tallet,
VERDENS BEDSTE
boligbyggeri

Driftschef for vinduespoleringen, Knud Andersen, glæder
sig over den nye spændende opgave på 8tallet.
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Med jævne mellemrum afholder vi lift- og sikkerheds-

kurser i vinduespoleringsafdelingen i Anders Ander-

sens Rengøring. Vi råder over branchens største liftpark,

og får flere og flere opgaver, der kræver brug af lift. 

Lifte øger sikkerheden 

Den stigende brug af lifte skyldes blandt andet, at mange

nye bygninger har glasfacader, der kræver polering udefra.

Tidligere var det almindeligt, at vinduernes yderside kunne

pudses indefra, fordi vinduet kunne åbnes indad eller ven-

des lodret. Sådan er det sjældent i nye bygninger, her skal

de udvendige sider poleres udefra. I øvrigt er det også

langt mere effektivt, når der anvendes lift.

En anden grund til øget brug af lifte er et markant større

fokus på sikkerhed i dag i forhold til tidligere. Mange 

steder forlanger kunderne, at der SKAL bruges lift, selv

om opgaverne kunne klares fra en stige, simpelthen for

at minimere risikoen for ulykker under arbejdet. Stige-

arbejde udgør en væsentlig større sikkerhedsrisiko, og 

Arbejdstilsynets regler fastslår da også, at der maksimalt

må arbejdes fra stige 2 timer om dagen, og højst 30 

minutter ad gangen. 

Ekstern konsulent underviser kursisterne 

Til at undervise i den teoretiske del af kurset benytter 

vi en ekstern konsulent med ekspertise i procedurer og

sikkerhed ved brug af lift, blandt andre Kim Sode Larsen,

der er undervisningskonsulent fra Erhvervsskolen Nord-

sjælland. ”Jeg har i flere omgange afholdt liftkurser hos 

Anders Andersens Rengøring, både i Vejle og i Taastrup, og

hver gang med ca. 20 deltagere på holdet”, fortæller

Kim Sode Larsen, der står for certifikat- og sikkerheds-

kurserne i transportafdelingen på Erhvervsskolen

Nordsjælland. ”Det er virkelig vigtigt, at man som 

leverandør har styr på sikkerheden, især fordi der ikke

er lovkrav om, at man skal have certifikat for at måtte

styre en lift, tilsvarende et truck certifikat. Men jeg kender

faktisk ikke til andre end Anders Andersens Rengøring, der

afholder liftkurser med konsulenter udefra”.

Sikkerhed handler om holdning 

”Det handler rigtig meget om holdning, når man taler om

sikkerhed. Den enkelte medarbejder skal naturligvis have

indsigt i og forstå, hvorfor det er så vigtigt at følge 

sikkerhedsprocedurerne. Men, først og fremmest skal den

personlige grundholdning til sikkerhed være på plads - dvs.

altid bruge sele i liftkurven, altid være opmærksom på un-

derlag, tryk, belastning osv. Derfor er det i udgangspunktet

meget vigtigt, at virksomhedens ledelse udviser ansvar og

holdning til sikkerhed, blandt andet ved at 

afholde kurser som dette”, bemærker Kim Sode Larsen. 

Side 9

Liftkursus og SIKKERHED på højeste niveau

Undervisningskonsulent Kim Sode Larsen, kommer fra Erhvervsskolen
Nordsjælland.

Liftansvarlig Peter Helkan viser kursisterne en korrekt liftopstilling.
Liftkurset er en kombination af teoretisk og praktisk gennemgang. 

Dem, der havde lyst, fik mulighed for at komme 
53 meter lodret op i vores største lift.
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Side 10 I en stor udbudsrunde med høje kvalitetskrav og etiske krav,

inspireret af SKAT’s kampagne ”Fra SORT arbejde til HVID 

rengøring”, vandt Anders Andersens Rengøring trapperen-

gøringen i Boligforeningen 3B, Folehaven foran 12 andre 

leverandører.

Udbuddet skulle sikre beboerne en trappeløsning, der garan-

terede god og stabil kvalitet i hverdagen, og som samtidig

havde fokus på miljøet.

Et nyt positivt image
Boligforeningen 3B, Folehaven ligger i den københavnske

bydel Valby, og er en af landets største boligforeninger med

28 boligblokke, 151 opgange og 970 lejligheder. Boligforenin-

gen er i fuldt sving med en gennemgribende modernisering,

både inde og ude. Udviklingsarbejdet følger en gennemtænkt

helhedsplan, der skal sikre Folehaven et positivt renommé og

image som en boligforening med attraktive boliger, indbydende

friarealer og et visionært og bæredygtigt miljøfundament.  

Bæredygtigt miljø i Folehaven
De grønne ambitioner understreges af, at man vil være CO2

neutral, og har foretaget en lang række konkrete miljøforbed-

rende initiativer. Blandt andet er der indført affaldssortering,

vandbesparende tiltag og energioptimering. I fællesvaskeriet

genbruges det snavsede vaskevand, der renses ved hjælp af

en omfattende renseproces, hvor solceller på taget leverer

energien, og hvor fisk indgår i selve vandrensningen. Derfor

er der i vaskeriet installeret imponerende store akvarier med

masser af fisk.

Det unikke trappevask-system
”Det er en stor fornøjelse at vinde en udbudsrunde

med så omfattende konkurrence, hvor der ud over

prisen også lægges vægt på kvalitet og sikring af

gode medarbejderforhold”, udtaler konsulent i

ejendomsservice, Jørn Hansen.

”Vi introducerede i 2013 vores nye unikke trappevask-system,

som jeg vil påstå, er Danmarks bedste. Systemet sikrer først 

og fremmest beboerne i ejendommen en rigtig god rengørings-

kvalitet. Derudover giver det nogle vigtige miljøgevinster for 

kunden, der sparer mange tusinde liter vand, og samtidig 

undgår store mængder beskidt, sandfyldt vand i deres 

kloaksystem. Hos Folehaven spares ca. 50.000 liter pr. år", 

fortæller Jørn Hansen, der er klar til at fortælle nærmere om

trappevask-systemet, og kan træffes på 40 79 54 99 eller

jah@aaren.dk.

I vaskeriet er der store akvarier med fisk, der indgår i vandrenseproces.

Folehaven gør rigtig meget for at 
skabe et godt, trygt og hyggeligt miljø.

Her ses Henrik Sieling fra Folehaven, vores inspektør Bjørn Rasmussen,
daglig leder i Folehaven Peter Kare, og konsulent Jørn Hansen.

Solceller på vaskeriets tag leverer
energi til vandrensningen.

Valgt til  KVALITETSTRAPPEVASK 
i Folehaven
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Typisk opstår problemer med fugt og skimmelsvamp i rum,

hvor der mangler udluftning. Dette ses i mange boliger i disse

år. Men der er også mange eksempler på kuldebroer og utætte

fuger i murværket, der giver fugtdannelse og udvikling af

skimmelsvamp, og især når det er i kombination med svag

luftcirkulation eller mangel på udluftning. 

En tredje situation, der ofte fører til fremkomst af skimmel-

svamp, er en vandskade eller vandindtrængning, hvor fjernel-

sen af vandet og kraftig affugtning kommer for sent i gang.

Fugt og skimmelsvamp skal håndteres korrekt, og hurtigst 

muligt, for at begrænse bygningsmæssige skader og minimere

de sundhedsmæssige risici. 

Ekspertise og erfaring
Inspektør Thomas Gotlib leder Skimmelsvampafdelingen i 

Anders Andersens Rengøring, og oplever, at mange kunder 

er glade for, at vi har ekspertisen og erfaringen til at stå 

for hele processen i forbindelse med håndtering af fugt og

skimmelsvamp. 

”Det er selvfølgelig ikke alle, der er

klar over, at vi er certificeret til at

teste og analysere på overflader og

i luften på steder, der mistænkes for

at være angrebet af skimmelsvamp

eller bakterier”, fortæller Thomas

Gotlib. ”Men faktisk benytter vi både MycoMeter®  test, Myco-

Meter-Air®, Agarplade test og Bactiquant® bakterieanalyser i

de forskellige typer opgaver, vi kommer ud for”. 

Vigtig dokumentation
”Før vi går i gang med det

fysiske arbejde, laver vi en

undersøgelsesrapport, der

kan være mere eller mindre

omfattende, helt afhængig

af den konkrete opgave. Og

som afslutning på enhver

opgave foretager vi kvali-

tetssikring, og udarbejder

en kvalitetssikringsrapport.

Begge rapporter er meget

vigtige som dokumenta-

tionsmateriale”.

Hør mere, eller få tilsendt brochure. 
Ring 43 99 99 99, og spørg efter Thomas Gotlib, 

eller send e-mail til skade@aaren.dk

Side 11

Før skimmelsvampen kan afrenses skal de angrebne steder blotlægges, dvs.
tapet, maling mv. skal fjernes.

Leder af skimmelsvamp afdelingen, inspektør Thomas Gotlib, står her med et
af sine team.

EFFEKTIV BEKÆMPELSE
af fugt  og skimmelsvamp

Forundersøgelse, totalhåndtering og kvalitetssikring

Vi tager os af alle opgaver i forbindelse med bekæmpelse
af fugt og skimmelsvamp, fra foranalyse til afsluttende
kontrol og dokumentation - og alt derimellem.

Vores kunder er bl.a. boligselskaber, ejerforeninger, 
forsikringsselskaber, entreprenører og håndværksmestre
(ingen direkte private kunder).

Vi tager os både af store skimmelrenoveringsprojekter og
små ad hoc opgaver.

Det meste arbejde med skimmels-
vamp kræver heldragt og ånde-
drætsværn.
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Ideen kom på en cykeltur

Ideen til eventen fik Palle på en af sine cykelture med det cyk-

lende erhvervsnetværk ”Team Live Long”, der er en del af fun-

damentet hos det danske cykelhold.

”Jeg kan jo se ude på landevejene, at der er rigtigt mange, der er

pjattet med at køre på racercykel sammen med andre cykele-

ntusiaster, fuldstændig som jeg selv. Faktisk stiger antallet af 

motionscyklister helt vildt i disse år, og nok lidt på bekostning af

motionsløb, der jo er langt mere belastende for led og knogler”,

siger Palle Hansen. ”Derfor tænkte jeg, at det kunne være inter-

essant med et arrangement, hvor deltagerne både får en helt 

speciel motionsoplevelse, indblik i den professionelle cykelverden

og noget inspiration til teambuilding”.

Kort om eventen

Deltagerne skal først ud på en 70 km lang cykeltur, hvor der

køres i to hastighedsgrupper, ført an af professionelle ryttere

fra CULT Energy Vital Water. Også holdets officielle følgebiler er

med. Halvvejs holdes en kort forfriskningspause. 

Efter cykelturen er der så to spændende foredrag, mens der spi-

ses fra en veldækket buffet. Foredragsholderne er cykelholdejer

CHRISTA SKELDE og håndbold toptræner PETER BREDSDORFF-

LARSEN, der vil tale om teambuilding og teamudvikling. 

Arrangementet afholdes fredag den 13. juni kl. 12.00 – 17.00  i

Vejle - med start og slut ved Vejle Stadion.

Det er GRATIS at deltage, men kræver tilmelding. Vil du have

en invitation tilsendt?

Alle, der kører racercykel, kan deltage. Læs mere i invitationen,

som du kan få tilsendt, hvis du sender en e-mail herom til Vejle

kontorets sekretær Maria Sigvardt på mas@aaren.dk. 

CYKLER du, så læs her

Gratis event med AKTIV CYKLING og spændende FOREDRAG i Vejle 
Afdelingsleder i Vejle afdeling, Palle Brosbøl Hansen, har med hjælp fra Vejle Boldklub og det

professionelle cykelhold CULT Energy Vital Water sat hjul på en helt speciel event for cykel-

interesserede blandt vores kontaktpersoner og relationer hos kunder, kundeemner, samarbejds-

partnere og i diverse netværk. 

Her er Palle forreste
rytter på ”tour” med
Team Live Long i 
Pyrenæerne.
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SKADESERVICE til kunder i Jylland og på Fyn

Mange kunder inden for daglig rengøring og ejendomsservice

efterspørger en ’stand by’ aftale på skadeservice, så de kan få

hurtig og effektiv afhjælpning, hvis uheldet skulle være ude.

Når uvejret raser hen over landet som storm eller skybrud,

eller begge dele, kommer der på ganske kort tid et enormt

pres på de traditionelle hjælpeinstanser. Som skadesramt virk-

somhed eller ejendom ender man nemt langt tilbage i køen,

hvilket kan være temmelig frustrerende, når man ved, hvor

vigtigt en hurtig indsats er. 

Ekspert i effektiv skadeservice

”Vi er i fuld sving med at opbygge en skadesservice sektion her

i vores Vejle afdeling. Vi er dog allerede i stand til, sammen

med vores Taastrup afdeling og samarbejdspartnere, at hånd-

tere og projektlede akut afhjælpning af de fleste skadetyper”,

fortæller serviceinspektør Tommy Lorentzen, der har mere end

12 års erfaring og ekspertise i at etablere og styre akutte 

serviceindsatser ved forskellige typer skader. 

”Tiden er en afgørende faktor ved skadeservice - jo hurtigere

indsats, jo bedre. Lige så vigtigt er det dog, at det er den rigtige

skadeserviceindsats, der bliver udført”, understreger han. ”Jeg

mener, at vi kan sikre vores kunder i daglig rengøring og ejen-

domsservice nogle særlige fordele og synergieffekter i forbind-

else med akut skadeservice. 

Vi kender allerede kontaktpersonerne og kundens ejendom på

forhånd, og det gør det nemmere at levere en hurtig og præcis

indsats. Min erfaring med at styre akutte indsatser vil også give

kunderne sikkerhed for, at de får leveret den rette indsats i 

situationen. Dertil kommer fordelene ved, at vi råder over vores

egne lifte, hvilket sikrer en hurtigere indsats, end hvis vi først

skal ud og leje en lift, fx ved stormskader på taget, eller andre

høje og svært tilgængelige steder”, påpeger Tommy Lorentzen.

Kom foran i køen

Hør mere om, hvordan I får en ’stand

by’ skadeservice aftale, og kommer

først i køen, hvis uheldet skulle

være ude. Kontakt serviceinspektør

Tommy Lorentzen på 40 84 59 19

eller tol@aaren.dk.

Skybrud kan overbelaste kloaksystemet og give høj vandstand i kældre. 

Et sprængt eller utæt vandrør, der opdages sent, kan gøre stor skade,

Vi har vores egne lifte, og kan derfor hurtigt 
afhjælpe højtplacerede stormskader.
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Enestående, spændende, imponerende … var nogle af kommen-

tarerne efter et næsten halvanden timer langt foredrag fra

Flemming Østergaard, alias Don Ø, da han i marts måned 

gæstede Anders Andersens Rengørings hovedkontor i Taastrup.

Helt ekstraordinært havde FCK’s tidligere mangeårige direktør

og bestyrelsesformand sagt ja til at holde et foredrag for funk-

tionærstaben i Anders Andersens Rengøring. Og vi blev ikke

skuffet. Foredraget var fyldt med interessante historier og 

fantastiske anekdoter, krydret med den velkendte Don Ø’ske

lige-på kommentarstil. 

Anders Andersens Rengøring har været sponsor for FCK lige

siden klubbens etablering i 1992, og var det således også, da

Flemming Østergaard kom på banen i 1997. Selv om det efter-

hånden er et par år siden, at Flemming Østergaard stoppede i

FCK, har der fortsat været en rigtig god relation, og heldigvis

sagde han ok til at holde et foredrag, eksklusivt for os i Anders

Andersens Rengøring.

Vi havde ønsket at høre om årene i FCK/PARKEN, og om, hvor-

dan det lykkedes at få en nyetableret fusionsklub til at blive

en Superliga mesterklub og et ’brand’, der samler titusindvis af

fans. Og vi ville også gerne høre, hvad Flemming har beskæf-

tiget sig med før og efter hans tid i FCK.

Vi fik det hele, og på lærredet blev de mange fortællinger 

støttet af billeder af alverdens presseklip, videoer og en række

gamle, super sjove reklamespots for både F.C. København i 

PARKEN og for Lalandia, som PARKEN Sport & Entertainment

købte, mens Flemming var ved roret. Vi hørte om købet af 

PARKEN, overdækningen af PARKEN, Lalandia, fanskontakten,

Don Ø navnet, janteloven, den røde løber og alle de kendte på

den … og meget mere.

I dag er Flemming Østergaard aktiv i et hav af bestyrelser, og

er samtidig mentor for en række entreprenante unge mennesker,

der er i gang med forskellige visionære forretningsprojekter.

Derudover deltager Flemming hen ad vejen i forskellige 

velgørenhedsprojekter, hvilket blandt andet har omfattet 

Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen. 

Da DON Ø var i Taastrup

En stor til tak Flemming for et super godt foredrag.
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KONKURRENCE

Store kampdag i PARKEN
Søndag den 4. maj kl. 19.00 fløjtes sæsonens sidste store 

lokalbrag mellem FCK og Brøndby i gang i PARKEN.

Det er tredje gang, de to hold mødes i denne Superliga sæson,

og begge hold har vundet en kamp. Ud over kampens betyd-

ning i forhold til Superliga stillingen, og at kampen isoleret

set rummer masser af prestige, så er der altså også den ekstra

dimension, at kampen afgør, om det er FCK eller Brøndby, der

samlet set for sæsonen bliver "vinder" af de indbyrdes opgør.

Det kan kun blive vildt spændende 

og fantastisk underholdende!

Til opgøret vil være ekstra mange fra Anders Andersens Ren-

gøring til at heppe på byens hold. Denne kamp afholder vi

nemlig som "Store Kampdag" for alle vores medarbejdere og

deres familier. I timerne inden kampen mødes ca. 500 medar-

bejdere og familiemedlemmer til festligheder med grill, mad

og drikke, konkurrencer, autografer og meget mere.

Vi glæder os til det hele!

Side 15

Vind billetter til FCK's kamp mod

Brøndby IF i Parken søndag den

4. maj 2014 kl. 19.00.

Svar rigtigt på spørgsmålet, og

deltag i lodtrækningen om 5 x 2

billetter til kampen.

Hvad hedder den (fra Cardiff)

hjemvendte FCK angriber 

Cornelius til fornavn?

Send dit svar i en mail til

info@aaren.dk senest 

30. april 2014 kl. 12.00. 

Alle vindere får direkte besked på

mail samme dag inden kl. 16.00

?
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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

30. april ........Taastrup......DR  
6. maj Workshop, Taastrup...DR
7. maj ..........Taastrup ......ES

14. maj ..........Vejle..........DR  
21. maj TF Seminar, Taastrup..ES
22. maj ..........Vejle ..........ES  
28. maj ..........Taastrup......DR
18. juni..........Taastrup......DR
27. aug ..........Taastrup......DR

28. .aug...........Vejle ........ES
3. sep ...........Taastrup ....ES

16. sep...........Vejle........DR
24. sep...........Taastrup ...DR
29. okt ...........Taastrup ...DR    
5. nov ..........Taastrup ....ES

26. nov ..........Taastrup ...DR
27. nov ..........Vejle ........ES
3. dec...........Vejle........DR

17. dec...........Taastrup ...DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine         uge:  24    41    50

Polishkursus                uge:  21    38    47

Oliering                      uge:  37    46

Tæpperens                  uge:  17    34    43

Renrum                      uge:  40           

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  DECEMBER 2014

Vi glæder os over igen at stå for vinduespoleringen på advokatvirksomheden Bech-Bruuns flotte domicil ved Langelinje, 
et af de smukkeste steder i København. 
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