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Side 2

Vi anstrenger os for at give vores kunder gode
serviceoplevelser. Det siger jeg på vegne af alle
i serviceorganisationen. Kundetilfredshed er
vores drivkraft. Det er det også for mig person-
ligt, og har altid været det. De to vigtigste
drivkræfter for mig er at skabe kundetilfredshed
og sikre medarbejdertilfredshed.

Da jeg som 17 årig startede for mig selv som
vinduespudser i 1968, var det min ambition i
hver eneste opgave at udføre arbejdet så godt,
at kunden blev begejstret og jeg fik ros. Den
lille kamp om at begejstre kunderne hver gang,
var en kamp jeg VILLE vinde, for jeg var meget
ærekær. Og tilsyneladende fungerede det, for
jeg fik hele tiden nye kunder. De kom af sig selv
på anbefaling fra andre.

Jeg er stadig ærekær og vil vinde. Derfor er det
stadig helt afgørende for mig, at vi kan stå inde
for hver ydelse, vi leverer. Det er også vigtigt
for mine serviceledere og deres medarbejdere.
Forskellen er blot, at jeg lægger navn til Anders
Andersens Rengøring, så det derfor er en per-
sonlig sag for mig.

Det alternativt besparende tilbud
I rengøringsbranchen har der været et ekstremt
pres på prisen de seneste par år. Vi har taget
denne udfordring op ved at udvikle nye alter-
native løsninger, hvor der stadig er fokus på
kvalitetsrengøring, men ved en lavere frekvens
og dermed til en lavere pris. Vi har fastholdt i
ambitionen om altid at levere en ordentlig og
ansvarlig rengøringsløsning.

Jeg tror på, at evnen til at skabe en god for-
retning blandt andet handler om evnen til at
sige nej tak til den dårlige forretning. Vi har
flere gange valgt at sige nej tak til en opgave,
når prisen kom under vores kvalitetsgrænse.
Dette handler om at sikre vores troværdighed
og at økonomien matcher opgavens krav.

Du har min personlige garanti
Vi både kan og vil levere en kvalitetsydelse i
alle de opgaver, vi siger ja til.
Du har min personlige garanti for, at du får en
ordentlig kvalitet og service, når du vælger at
handle med Anders Andersens Rengøring.
Du kan være sikker på, at Anders Andersens
Rengøring er et kvalitetsalternativ til de leve-
randører, der i tilbudssituationen kun tænker
på at fremvise laveste pris. Vi har en grænse.
Det har vi for vores kunders skyld og for at
holde vores troværdighed intakt.

I forlængelse af dette vil jeg opfordre dig til at
tage fem referencer på de leverandører, du
overvejer at samarbejde med. Det vil give dig
vigtigt information om, hvad du kan forvente.
2-3 referencer er sandsynligvis for lidt til at
give et realistisk billede.

Du er velkommen til at kontakte mig på mobil
405 405 37 eller e-mail: aa@aaren.dk, hvis du
vil høre mere om vores kvalitet og stabilitet i
forhold til såvel kunder som medarbejdere.

Når rengøring igen er blevet et håndværk!

Med venlig hilsen
Anders Andersen
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Anders Andersens Rengøring 

er førende leverandør af daglig 

kvalitetsrengøring i Danmark, 

og landets største leverandør af 

vinduespolering. 

Inden for ejendomsservice er vi 

næststørst på trappevask. 

Vi er godt 800 medarbejdere, 

der alle har fokus på at sikre dig 

som kunde den bedste rengørings-

kvalitet og service, du 

kan få i Danmark.

Jeg garanterer for KVALITETEN
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Ny SALGSCHEF og SPONSORANSVARLIG
Jacob Levin Svendsen indtog 1. april 2015 øverste trin som 

salgschef efter tre succesrige år som seniorkonsulent i salgs-

afdelingen. Oven på disse tre år er ingen i tvivl om, at Jacob

har de helt rigtige kompetencer og menneskelige kvaliteter 

i forhold til at lede og udvikle salget og salgsafdelingen i 

Anders Andersens Rengøring. 

Tidligere i sin karriere har Jacob arbejdet med rådgivning, salg

og forhandling i forskellige erhvervs- og salgsmæssige sammen-

hænge, bl.a. som ejendomsmægler, finansiel rådgiver samt 

ledelses- og forretningskonsulent. Jacob er desuden valgt til at

være domsmand, hvilket han har fungeret som i en årrække.

Politik er nok Jacobs største interesseområde ud over familien

og hans job. Han har været politisk engageret i partiet Venstre

så længe han kan huske, og har fra barnsben været vant til at

diskutere politik ved middagsbordet. Jacob har været byråds-

medlem i Gribsskov kommune og var faktisk opstillet til det 

kommende Folketingsvalg, men valgte i denne omgang at 

koncentrere sin energi på de nye opgaver som salgschef.

”Christiansborg og Folketingssalen står der stadig om ti år, mens

de spændende opgaver og muligheder som salgschef for et

kanon godt team er foran mig lige nu”, kommenterer Jacob. 

”Om ti år har jeg blot endnu mere livserfaring at tilbyde i det 

politiske arbejde, som jeg selvfølgelig vil følge tæt – bare uden

at blande mig helt så meget i debatten, som jeg gjorde for nogle

måneder siden.

Det er en fantastisk virksomhed, Anders har bygget op, siden

han startede ene mand i 1968. Det kan man kun have respekt

for. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi har rengøringsbran-

chens bedste serviceprodukter, og at vores nyeste koncept  

’Behovsrengøring’ har et stort potentiale. Det glæder jeg mig

til, at vi skal præsentere i markedet.

Jeg glæder mig også som sponsoransvarlig til at fortsætte 

traditionen med at invitere kunder og kontakter til oplevelser 

via vores sponsorater for F.C. København og Den Blå Planet”.

SE KONKURRENCE OM 
billetter til fodbold i
PARKEN på side 15 og 
billetter til Den Blå Planet 
på side 6. God fornøjelse. 

Salgschef 
Jacob Levin Svendsen
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I starten af april havde vi inviteret til et særligt arrangement 

på Christiansborg med den erfarne Folketingspolitiker og tidligere

mangeårige minister Claus Hjort Frederiksen som rundviser og for-

tæller. Det blev til nogle meget interessante og berigende timer. 

Claus Hjort Frederiksen fortæller om
funktionen af den gamle oversigtstavle
med igangværende lovbehandlinger.

Oppe ved de konge-
lige tilhørerpladser
kunne Folketingssa-
len tages i øjesyn,
mens Claus beskrev
dagligdagen og det
parlamentariske ar-
bejde i Folketinget. 

I Venstres gruppeværelse fortsatte
Claus Hjort Frederiksen med at ud-
folde endnu flere spændende historier
og eksempler fra det politiske univers
og livet på Christiansborg.

Fotoet er taget fra den åbne Christians-
borg-elevator, der kører non stop. 

Den kendte trappe, hvor tv-kameraerne
sent på valgaftenen flokkes om vindere
og tabere blandt partiformændene

Besøg i EU udvalgets
lokale, der er det
største udvalgslokale
på Borgen.

Salgschef Jacob Levin Svendsen kender Claus Hjort Frederiksen både politisk
og privat. Så det var i rette humoristiske ånd, da Jacob ovenpå den fanta-
stiske rundvisning overrakte Claus en takkegave i form af en rengørings-
spand med rengøringsartikler og andet godt. 

Fra Finansudvalgslokalet, hvor politikerne behandler Finansloven og 
bevillingsansøgninger.

En af de lange flotte gange.

Spændende besøg på CHRISTIANSBORG
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Tæt på Metro, tog og lufthavn og tæt op ad Field’s i Ørestaden

ses et par identiske og super flotte kontorhuse, som er opført

af KLP Ejendomme A/S, der også ejer bygningerne.

Da det første af de to kontorhuse stod færdigbygget i 2004,

valgte KLP Anders Andersens Rengøring til at sørge for 

rengøring og vinduespolering. Samarbejdet har fungeret 

upåklageligt lige siden, mener de hos KLP, der derfor netop igen

har valgt at videreføre samarbejdet med en ny årelang aftale.

Kontormiljø med det hele
KLP husene er topmoderne erhvervsbyggeri med gourmet-

kantiner og auditorier i verdensklasse. Bygningerne har intel-

ligent automatik, der bl.a. styrer elektrisk lys, varme og 

ventilation i forhold til vejret og udendørs lysforhold. På dage

med skiftevis skyfri og skydækket himmel kan man tydelig se,

at det elektriske lys øger og dæmper sig i styrke af sig selv. 

Glade kunder på alle etager
Mange store og internationalt orienterede virksomheder har

domicil og kontorer i KLP husene, og de fleste af dem benytter

Anders Andersens Rengøring; Accenture, Atkins, Sandoz og

mange andre.

”Jamen, der er søde mennesker og tilfredse kunder over det hele

her i KLP huset”, siger tilsynsførende Helle Andersen med et

stort smil. Hun er dagligt i huset og har kontakt med KLP’s

administration og de andre kunder, sammen med sin inspek-

tør, der også hedder Helle Andersen. 

”Vi har da også et rigtig godt team her i KLP, Helle og jeg”,

understreger den tilsynsførende, ”og vi er klar til at service en-

hver ny virksomhed, der finder vej her til dette super sted”,

slutter hun.

Kontorhuse fulde af GLADE KUNDER

Fra venstre er det tilsynsførende Saud Rehman, inspektør Helle Andersen, 
facility manager Jan Martensen fra Sandoz, der er en af virksomhederne i 
KLP huset, og til højre er det tilsynsførende Helle Andersen.

KLP Teamet - forest fra venstre: Ronalisa Cuevas, Genalyn Cabrera, Bunyang
Andersen, inspektør Helle Andersen. I midten: Saud Rehman (TF), Varaporn
Burrald (Cherry), Irene Sommer, Helle Andersen (TF), Chivya Nørgaard, 
Michael Julius. Bagerst: Ese Triyakioglu, Muhammad Aamir Raza.

Den flotte reception i KLP huset, hvor der dagligt kommer mange gæster.Det ene af de flotte KLP kontorhuse i Ørestaden på Arne Jacobsens Allé 15-17.



Side 6 Der ligger mange flotte og moderne ejen-

domme ud til vandet i Københavns havne 

- og med god grund. Udsigten og stemningen

er enestående, når man kigger ud over 

vandet og livet i havnen. På ethvert tidspunkt

af døgnet reflekterer lys sig i overfladen, fra

morgensol og det klare dagslys til det hygge-

lige elektriske aftenlys fra små både, lamper

og ejendomme på den anden side af vandet. 

Saltholdig og støvet havgus på vinduerne

kan dog nemt sløre udsynet og ødelægge 

udsigten. Det kan gå stærkt i kraftig blæst,

men det er der råd for. 

Ved at bruge forskellige lifte samtidigt kan

vi hurtigt og effektivt klare vinduespolerin-

gen, så udsigten igen kan nydes fuldt ud. 

De forskellige lifte gør det muligt at nå vin-

duerne på svært tilgængelige steder, fx ved

at række over på modsatte side af et havne-

bassin. 

LIFTE sørger for ekstra hurtig 

VINDUESPOLERING

Få et fristende tilbud på hurtig 

og effektiv vinduespolering. 

Ring 43 99 99 99 eller skriv til

info@aaren.dk, så vender vi

straks tilbage.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er Nordeuropas største
akvarium med tusindvis af dyr og 7 mio. liter vand. 

KONKURRENCE
Vi varetager vinduespoleringen på det fantastiske
akvarium, og støtter Den Blå Planets arbejde gennem
et sponsorat. Vores sponsorfisk er selvfølgelig 
PUDSEFISKEN.

Vi synes, pudsefisken trænger til besøg. 
Derfor er her en konkurrence om 3 x 2 billetter 
til Den Blå Planet. 

HVOR LIGGER DEN BLÅ PLANET?
Kalundborg  -  Kolding  -  Kastrup

Send dit svar til info@aaren.dk senest 
mandag den 22. juni 2015 kl. 12:00 – og deltag i 
lodtrækningen om 3 x 2 billetter. 



Det skal som regel lige gentages et par gange, når man 

fortæller, at Anders Andersens Rengøring har poleret vinduer

på Hillerød Sygehus uafbrudt i 35 år … med samme vindues-

pudser i samtlige 35 år. 

”Dette dobbelte jubilæum er vi meget stolte af. Det signalerer

vores medarbejderværdier og den stabilitet hos kunderne, der

kendetegner Anders Andersens Rengøring ”, fortæller driftschef

for vinduespolering Knud Andersen. 

”Først og fremmest er det fantastisk, at vi har haft glæde af

vinduespudser Arshad Rehman i alle årene. Jamen, jeg er 

simpelthen stolt over, at Arshad føler sig så godt tilrette i Anders

Andersens Rengøring, at han har holdt ved i tre og halvt årti,

det er jo helt vildt”, bemærker Knud Andersen, der med største

fornøjelse overrakte 35 års nålen til Arshad Rehman. 

To gange 35 års jubilæum
Hillerød Sygehus har været kunde hos Anders Andersens 

Rengøring siden 1980, hvor skviseren første gang kørte hen

over sygehusets tusinder af små og store vinduer. ”Vi er netop

blevet genvalgt til poleringsopgaven endnu en gang, og det er

jeg selvfølgelig også temmelig stolt over”, understreger Knud

Andersen. 

”Hvor Arshads jubilæum fortæller om gode medarbejderforhold,

så viser 35 års jubilæum som leverandør til Hillerød Sygehus,

at vores kunder også får kvalitet og stabilitet på den lange

bane. Og hvorfor skulle de skifte, når de allerede har den bedste

leverandør?”, spørger Knud Andersen med et glimt i øjet. 
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Driftschef Knud Andersen er både stolt af Arshads jubilæum og at Hillerød 
Sygehus netop igen har genvalgt AAR efter 35 års uafbrudt samarbejde.

VINDUESPUDSER
på sygehus i 35 år 

Arshad Rehman’s 35 års nål.



En af Anders Andersens Rengørings mangeårige kunder inden

for daglig rengøring og vinduespolering er den verdensomspæn-

dende og børsnoterede danske virksomhed ROCKWOOL Interna-

tional A/S med hovedsæde i Hedehusene. Virksomheden

strækker sig over adskillige matrikelnumre i byen, hvor den er

arbejdsplads for godt 550 medarbejdere. På verdensplan har

ROCKWOOL ca. 11.000 ansatte i 35 lande og en omsætning på

16 milliarder kroner (2014). ROCKWOOL er førende udvikler og

producent af isolerende løsninger baseret på stenuld, til varme-

isolering, kuldeisolering, lydisolering og brandisolering. I Dan-

mark har stenuldsgiganten også aktiviteter Vamdrup og Hobro.

Hvad er stenuld egentlig?
Stenuld fremstilles ud fra tre naturmaterialer; koks, kalksten og

granit. Knytnævestore stykker af de tre elementer blandes og

varmes op til ca. 1600 grader, hvor det bliver til en flydende

stenmasse. En såkaldt spindemaskine nedkøler og omdanner

stenmassen til stenfibre, der herefter bindes sammen med 

et bindemiddel, så stenulden får sin karakteristiske faste og 

luftige struktur.

Inspiration fra vulkanudbrud på Hawaii
Fremstillingen af ROCKWOOL blev oprindeligt udviklet med in-

spiration fra et naturfænomen, som kunne observeres på Hawaii

i 1920’erne. Naturen havde valgt at kombinere et kraftigt vul-

kanudbrud og en såkaldt superorkan med en vindstyrke på 200

km i timen. Efterfølgende fandt man uldtotter rundt omkring 

på jorden og i træerne. Uldtotterne var stenuld, skabt i mødet
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ROCKWOOL International A/S
-verdens førende producent af STENULD

Facility Manager hos ROCKWOOL Arne Damsgaard Olsen og 
inspektør Marianne Lundberg Jensen.

Det nye flotte atriummiljø har masser af dagslys. Her kan der
både holdes møder og nydes kaffe med en kollega

Rengøringsteam: Fra venstre, Hassnain Iqbal, Raluck Møller, Svitlana Johansen,
Zubeyde Arkin, Marianne, Robert Mensah, Nese Aydin, Hatice Kafa og Bahriye
Karabulut.

James Mensah rengør laboratorierne.



mellem vulkanens rødglødende stenmasse, der blev slynget højt

op i luften, og orkanens hurtigt nedkølende blæst. I bund og

grund er det denne proces, som ROCKWOOLs teknologi genskaber

i sin produktion af stenuld. 

Oliekrise gav kæmpe vækst 
ROCKWOOLs historie går tilbage til 1909, hvor murermester 

H.J. Henriksen og teglværksejer V. Kähler sammen startede en

stenforretning. De begyndte produktionen af stenuld i 1937, og

førte den ud over Skandinaviens grænser til det vesteuropæiske

marked i 50’erne og 60’erne. Den helt store vækst kom i 70’erne,

hvor olie- og energipriserne steg eksplosivt, fordi de oliepro-

ducerende lande begrænsede produktionen af den altover-

skyggende energikilde. Dette gav behov for at spare på energien

til opvarmning ved at isolere boligerne bedre. ROCKWOOL 

opnåede i årtiet en vækst på over 425 %. 

Innovation i nord, øst og vest 
Det følgende årti fortsatte med vækst både geografisk og 

produktmæssigt. Man lancerede bl.a. ROCKFON til lydisolering

og GRODANIA til gartneriernes væksthuse. Herefter er produkt-

nyhederne fra ROCKWOOL kommet rullende i en lind strøm 

gennem årene. I 1988 købte man sin første stenuldsfabrik på

det nordamerikanske marked, og da muren faldt året efter i 

Europa, begyndte ekspansionen til de tidligere østbloklande. 

I dag fordeler omsætningen sig geografisk med ca. 60 % i 

vesteuropa, 20 % i Østeuropa og 20 % Nordamerika. Blot 3-4 %

kommer fra Danmark. 

ROCKWOOL Fonden bidrager til samfundsudvikling
Den største aktionær i ROCKWOOL International A/S er

ROCKWOOL Fonden med en aktiepost på 23%. Man hører ofte

ROCKWOOL Fonden omtalt i nyhedsmedierne, der gang på gang

refererer til de undersøgelser, som fonden udfører eller støtter.

Fondens forskning nyder stor respekt, og har fokus på fire 

hovedområder; 1) indvandring og integration, 2) sort arbejde,

3) arbejdsudbud og velfærd samt 4) familie og børn. ROCKWOOL

Fondens formål er at bidrage med ny viden, der forbedrer 

debatten og grundlaget for beslutninger, der vedrører samfunds-

udviklingen. Eksempelvis har nogle af de seneste projekter

handlet om behov hos børn med ADHD i relation til ’familiepleje’

og ’indlæring’. Med ROCKWOOL Fondens ejerandel går næsten 

en fjerdedel af aktieudbyttet i ROCKWOOL til at styrke samfunds-

udviklingen.

Rengøring i flotte, nye lokaler 
Hovedsædet i Hedehusene har netop gennemgået en omfattende

renovering, der har givet et flot, moderne indendørsmiljø med

masser af dagslys. Renoveringen har også haft miljøfokus og

mindsket energiforbruget i en af hovedsædets hovedbygninger

med over 85 %. Vi er i Anders Andersens Rengøring stolte over

at være leverandør til ROCKWOOL, og har fokus på at bidrage

med innovative rengøringsløsninger til virksomhedens fortsatte 

udvikling.
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ROCKWOOLs nyeste bygninger og lokaler på hovedsædet i Hedehusene.

Arne Damsgaard Olsen i området
omkring reception og kantine, der
er dekoreret med en kunstudstilling
af malerier.
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Ekstra RENGØRING til ældre borgere
i Albertslund kommune

Kommunalbestyrelsen i Albertslund besluttede i 2014 at tilbyde

2½ times ekstra rengøring til ældre borgere, der var visiteret til

hjemmehjælp. Borgerne kunne hver især selv bestemme, om 

rengøringen skulle fokusere på køkken, toilet/bad eller generel

rengøring.

Albertslund Kommune valgte Anders Andersens Rengøring til 

at udføre den ekstraordinære rengøring. Det var udviklingskon-

sulent inden for Sundhed, Pleje & Omsorg, Anders Bych, der tog

kontakt og forhandlede samarbejdsaftalen på plads. 

”ALLE UDFORDRINGER BLEV HURTIGT LØST”

”Vi spurgte først kommunes egen rengøringsafdeling”, fortæller

Anders Bych. ”De kunne dog ikke allokere folk med så kort varsel,

og anbefalede i stedet Anders Andersens Rengøring, som de havde

erfaring med fra vinduespolering. Vi lagde også vægt på, at 

virksomheden er miljøcertificeret, da miljø er et fokusområde i

kommunen”. 

”Anders Andersens Rengøring udførte opgaven hen over de 2-3

sidste måneder af 2014, og det var en positiv oplevelse. 

Alle udfordringer blev hurtigt løst, der var aldrig diskussioner. 

Selvfølgelig var der enkelte utilfredse blandt de knap 400 

borgere, men jeg havde forventet, at flere borgere ville være 

utilfredse med rengøringen. Jeg havde faktisk regnet med at skulle

lægge flere timer i at løse problemer end der blev behov for. 

Så det var alt i alt et rigtig fint samarbejde”.

I midten er det Anders Bych fra Albertslund Kommune, der blev anbe-
falet at kontakte Anders Andersens Rengøring af kommunens egen in-
terne rengøringsafdeling. Han flankeres her til venstre af inspektør Lars
Pedersen og driftschef Michael Christiansen til højre.

Rengøringen hos de ældre borgere blev udført af fire medarbejderteams, som her
ses her foran deres servicebiler på bagsiden af Albertslund Rådhus.

Rengøringsmedarbejderne var altid fleksible og serviceparate for at
sikre rengøring og tilfredshed hos 400 borgere på adresser spredt ud
over byen.  
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Specialister iHOVEDRENGØRING
sikrer tilfredse beboere

Nu er det opgangstid - for det er her i de lyse måneder, 

der skal udføres hovedrengøring i de ofte mørke trappe-

opgange.

I Anders Andersens Rengøring har vi teams af specialister, der

udfører hovedrengøring, så både vicevært, beboere og dem

inde på boligkontoret bliver begejstrede. 

I første omgang handler det om, hvad hovedrengøringen rent

faktisk omfatter. Herunder præsenterer vi vores koncept til

hovedrengøring i trappeopgange. 

STANDARD HOVEDRENGØRING:
• Trappetrin og reposer iblødsættes og opskures

• Stødtrin opskures

• Balustre og gelændere afvaskes

• Malede vægge afvaskes fra top til bund

• Paneler afvaskes

• Skaktlåger afvaskes

• Dørkarme og -rammer afvaskes

• Kælder- og loftdør vaskes

• Vindueskarme og -rammer afvaskes

• Lamper rengøres

• Hoveddør rengøres ind og udvendigt

• Indgangsparti rengøres udvendigt

• Postkasser afvaskes

• Radiatorer rengøres

• Vinduer poleres

• Gulve efterbehandles med plejemiddel

TILVALGSMULIGHEDER:
• Beboerdøre kan afvaskes

• Særpleje af rustfrie stålflader

• Elevator-hovedrengøring efter specialkoncept

• ALT hvad er i øvrigt ønskes

FÅ EN GRATIS PRØVE PÅ VORES HOVEDRENGØRING 
Oplev forskellen kvit og frit - helt uforpligtende. 

Du vil blive overrasket. 

Send en e-mail til info@aaren.dk eller ring 43 99 99 99.

Før

Efter



Side 12 Fredag den 19. juni 2015 gentager vores Vejle afdeling
sidste års cykelsucces ”Rundt om Vejle”.

Arrangementet er for cykelentusiaster, der har ben og cykel

til en frisk og udfordrende cykeltur i Vejle området, bl.a. over 

Munkebjerg bakke, der er kendt fra ’Danmark Rundt’. 

Cult Energy ryttere cykler med som guider, og der vil være Cult

Energy følgebiler. Der køres i to grupper med hver sit tempo;

hhv. 26-28 km/t og 28+ km/t. Starten går kl. 12:00 ved Vejle

Stadion, hvor turen også slutter. Hele arrangementet slutter

ca. kl. 17:00.

Efter cykelturen er der fælles spisning og et spændende fore-

drag, leveret af vores tidligere verdensmester, Alex Pedersen.

Alex Pedersen cykler med ”Rundt om Vejle” og har faktisk kørt

over Munkebjerg i den syvende hurtigste tid nogensinde; 

3 minutter og 49 sekunder. 

Alex har været i cykelsporten i 25 år og fungerer ofte som 

cykelekspert på forskellige TV-stationer. Han er i dag vice-

administrerende direktør i Jysk Fynske Medier, og  holder 

foredraget ”Fra verdensmester til erhvervsmand”. 

Det bliver en super dag – vi glæder os!

Er du interesseret i at deltage, evt. med en kollega eller 

cykelven, så skal du skynde dig at sende en mail til sekretær

Maria Sigvardt på mas@aaren.dk. 

OBS! Kun få pladser tilbage!

Rundt om Vejle
EN UNIK CYKELOPLEVELSE 

- få pladser tilbage

Afdelingsleder i Vejle Palle Brosbøl Hansen byder 
velkommen og gør klar til at sende rytterne afsted i 2014.

Alex Pedersen.

Team Live Long 
- et cyklende erhvervsnetværk.



Mentorstøtte giver unge
PERSONLIG SUCCES

I samarbejde med Jobcenter Vejle har vores to certificerede

mentorer – inspektør Tommy Lorentzen og hans inspektør-

assistent Dorte Adler Bech – hjulpet flere unge mennesker

gennem succesfulde praktikantforløb.

Tommy og Dorthe blev certificeret som mentorer på opfordring

fra Jobcenter Vejle, der ser Anders Andersens Rengøring som

en arbejdsplads, der har noget at tilbyde de unge; blandt

andre Rasmus Hjerrild og Ludwika Dymerska. De har begge

været praktikanter i et mentorforløb, og er nu fastansatte 

på lige fod med alle andre medarbejdere i Anders Andersens

Rengøring. 

Politikere ville høre de unges historie
Rasmus var arbejdsløs i 2010 og træt af at være ufrivilligt

placeret i forskellige arbejdsprojekter. Han blev så ansat som

vinduespudser under mentorordningen. I dag er Rasmus både

uddannet vinduespudser og liftchauffør, og har kørt land og

rige rundt med ”sin” store 35 meters lastvognslift.

”Ludwikas historie er en helt anden”, fortæller Tommy Lorent-

zen. ”I sommeren 2014 var hun langt fra klar til et egentligt

job. Men i samarbejde med Dorte og mig har Ludwika 

gennemgået en fantastisk udvikling. I dag er det smil og over-

skud, man ser, når man møder hende – og der jo bare skønt”. 

I starten af mentorforløbet var arbejdsugen på tre timer, nu

er Ludwika på fuld tid. 

I februar kunne de to unge fortælle deres historie til den 

erfarne folketingspolitiker Karen Klint og to lokale politikere,

der besøgte vores Vejle afdeling for at netop høre om de 

succesfulde mentorforløb.

Det er det hele værd
”Det er en krævende opgave at gennemføre et mentorforløb med

en eller flere unge”, fortæller Tommy Lorentzen. ”Man investe-

rer meget af sig selv, når man hjælper en ung i gang. Men det er

det hele værd, når man ser, hvordan den unge mand eller pige

hele tiden vokser og får mere tiltro til sig selv og egne evner”.

”Vi kunne få mange flere praktikanter”, fortæller Tommy 

Lorentzen, ”men vi vælger bevidst at fokusere på en eller to 

ad gangen, og vurderer i øvrigt meget nøje de praktikanter, 

vi får tilbudt. Det er vigtigt, at vi fra start tror på personlig 

succes for praktikanten. For det er, hvad det handler om”, 

understreger mentoren.

Side 13

De to mentorer Dorte Adler Bech og Tommy Lorentzen står på hver side
af de to medarbejdere, der har gennemført mentorforløbet Rasmus 
Hjerrild og Ludwika Dymerska.

Folketingspolitiker Karen Klint 
og kommunalpolitikerne Martin
Jensen og Knud Sørensen kom på
virksomhedsbesøg for at høre om
vores mentorsucces.



Side 14

STORE KAMPDAG I PARKEN
Alle medarbejdere og deres familier inviteres hvert år til Store

Kampdag, hvor der er festligt samvær på tværs af alle medar-

bejderkategorier. Der serveres mad og drikke fra grill og sand-

wichbar, og der er sjov og konkurrencer, i år styret af salgschef

Jacob Levin Svendsen. Løven Leo kom forbi med to autograf-

skrivende FCK-spillere; Bashkim Kadrii og Kris Stadsgaard.

Bagefter gik alle til tribunerne og så fodbold i topklasse; FCK-

Brøndby. Store Kampdag er en dag, som alle i Anders Andersens

Rengøring ser frem til, og især Anders Andersen selv, der nyder

at hilse på en stor del af sine mere end 800 medarbejdere.



KONKURRENCE

Tillykke med pokalen til FCK

I skrivende stund har FCK stadig en spinkel chance for at score

mesterskabet i Superligaen. Men chancen er spinkel. Derfor

er det helt fantastisk, at pokalen kom i hus Kr. himmelfarts-

dag. Nu kan der seriøst tænkes i europæiske fodboldbaner, og

vi glæder os allerede. Det bliver også spændende at se, hvor-

dan FCK kommer fra start i den nye Superliga sæson, der star-

ter allerede i juli måned. Vi ønsker god bedring til de skadede

FCK spillere, og håber de når at blive friske til de kommende

vigtige kampe og til sæsonstarten. Dog må vi nok indstille os

på, at der går et par måneder ekstra, inden vi igen ser Andreas

Cornelius banke bolden i netmaskerne. 

Billedet er fra Store Kampdags braget mod Brøndby.

Vejle Boldklub

VB ligger seks point over nedrykningsstregen, og bør kunne

beholde pladsen i 1. division, så der i næste sæson kan tæn-

kes i nye ambitiøse baner. Kom så Vejle!

BSV i svær semifinale

Efter at have tabt 31-25 i første semifinalekamp til Skjern har

Bjerringbro-Silkeborg Håndbold brug for en fælles kraftpræ-

station, krydret med lidt medvind fra oven, for at sikre sig

plads i finalekampen om det danske mesterskab. 

Vi ønsker BSV held og lykke.
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HVEM MØDTE FCK I POKALFINALEN?
FC Nordsjælland   -   FC Vestsjælland   -   FC Østsjælland

Send dit svar til info@aaren.dk senest mandag den 15. juni 

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

Vind billetter til FCK's første europæiske
kamp i PARKEN. Modstander, dato 
mv. kendes først ultimo juni 2015, hvor
besked straks sendes til vinderne. 



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

19. maj ..........Vejle........DR
27. maj ..........Taastrup ...DR
17. juni..........Taastrup ...DR
25. aug ..........Vejle ........ES
26. aug ..........Taastrup ...DR
27. aug ..........Taastrup ...DR
2. sep...........Vejle ........ES

30. sep...........Taastrup ...DR

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

18. nov ..........Vejle........DR
25. nov ..........Taastrup ...DR
16. dec...........Taastrup ...DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine         uge:  24    41

Polishkursus                uge:  43

Oliering                      uge:  20    46

Tæpperens                  uge:  39

Renrum                      uge:  38           

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 2015

En formiddag før påske ringede Alarm-

centralen og fortalte lynhurtigt, at vores

registrerede hjertestarter skulle bruges 

på en adresse lige i nærheden. Fra det 

øjeblik handlede alting kun om en ting; at få hjertestarteren

bragt over til adressen hurtigst muligt. 

En mand havde fået akut hjertestop, og vores hjertestarter

var den nærmeste. Hjertestarteren hang på den faste plads

ved receptionen, og blev grebet på vej ud til bilen. Kort efter

blev hjertestarteren taget i brug af to personer, der var i gang

med at yde førstehjælp på stedet.

De afgørende minutter

Alarmcentralen fortalte bagefter, at der blot var gået tre 

minutter fra deres opkald til det øjeblik, hvor hjertestarteren

var i funktion. De fortalte også, at hjertestarteren havde

været afgørende for, at den 54 årige mand overlevede. Han

gennemgik akut en operation, og har det efter omstændig-

hederne godt.  

Registrer på hjertestarter.dk

Oven på denne oplevelse er vi selvfølgelig lykkelige for, 

at vi for tre år siden anskaffede to hjertestartere. Vi vil 

varmt anbefale andre virksomheder at overveje det samme,

eventuelt i fællesskab med nabovirksomheden. Registrer også

hjertestarteren på hjertestarter.dk - jo flere der er registreret,

jo bedre.

En lykkelig historie


