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Kundeoplevelsen er Alfa-Omega 
i Rosengårdcentret i Odense. 
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SUNDHEDSMINISTER
Sophie Løhde 
gav eksklusiv rundvisning

Konkurrence 
på side 15, vind 
fodboldbilletter.



Side 2 Hvorfor er der så store forskelle i kundetil-
fredsheden fra det ene rengøringsselskab til
det andet?

Der er mange aspekter gemt i dette spørgs-
mål. Jeg vil dog påstå, at det i bund og
grund handler om kultur og ledelse; dvs. den
kultur, der hersker i rengøringsselskabet, og
den ledelse, som rengøringsselskabet ind-
sætter i rengøringsdriften hos kunden.

For mig at se er virksomhedskulturen helt af-
gørende. Derfor er jeg også vanvittig stolt
og taknemmelig over den unikke kultur, vi
gennem årene har formået at opbygge og
fastholde i Anders Andersens Rengøring. 
Indefra og ud er der i vores kultur en ene-
stående sammenhæng mellem de enkelte
medarbejdere og medarbejdergrupper - og et
fælles fokus på, at vi skal levere kvalitet.

Der er respekt for hinandens arbejde og en
anerkendelse af, at alle har en andel i, at
kunden er tilfreds. Hver en lille indsats et
sted i organisationen har betydning for den
samlede indsats og den tilfredshed, vores
kunder oplever.

Vi er afhængige af hinanden og vi hjælper
hinanden. Dette giver en usædvanlig styrke,
som ikke bare kan kopieres. Det er resultatet
af årtiers indarbejdelse af værdier om, at 
alle må yde det, som vores kolleger og kun-
der forventer af os. Jeg oplever en glæde i 

fællesskabet over at levere kvalitet og ind-
satser, der gør kunderne tilfredse.

Vi ser driftsledelse som særlig vigtig og ind-
sætter derfor flere ledelsesressourcer til 
opbakning af assistenter og tilsynsførende
end det typisk ses i andre rengøringssel-
skaber - målt på inspektørens besøgsfrekvens
og antal tilsynstimer.

Hvor tit ser rengøringsmedarbejderne i din
virksomhed deres inspektør?
Vi hører om medarbejdere, der nærmest 
aldrig ser deres inspektør. Hvilken trist op-
levelse det må være at arbejde dag ud og dag
ind, uden nogen viser interesse for det, man
laver. Måske hører de kun noget, når nogen
er utilfredse over deres arbejde?

Hos Anders Andersens Rengøring tror vi 
rigtig meget på motivation som drivkraft hos
det enkelte menneske, og at motivation bl.a.
kommer af at få anerkendelse for den ind-
sats, man yder, og at få hjælp og vejledning
til at yde en god indsats.

Sammentfattende ser vi denne sammen-
hæng: Kultur - ledelse - motivation - kvalitet
- kundetilfredshed.

Rigtig god sommer!
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Anders Andersen
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Anders Andersens Rengøring 

er førende leverandør af daglig 

kvalitetsrengøring i Danmark, 

og landets største leverandør af 

vinduespolering. 

Inden for ejendomsservice er vi 

næststørst på trappevask. 

Vi er næsten 1000 medarbejdere, 

der alle har fokus på at sikre dig 

som kunde den bedste rengørings-

kvalitet og service, du 

kan få i Danmark.

Kultur og ledelse sikrer
KUNDETILFREDSHED



Side 3Årets helt store sociale arrangement for medarbejdere i Anders

Andersens Rengøring er STORE KAMPDAG.

Her er der samvær, sjov og hygge på tværs af alle med-

arbejderkategorier. Det er en helt speciel dag for store og små, 

da arrangementet også er for medarbejdernes ægtefæller 

og børn. Det er også en af årets bedste dage for Anders, 

der på denne dag kan tale med alle sine medarbejdere. 

Store Kampdag fandt sted den søndag den 17. april, hvor 

ca. 700 medarbejdere og familiemedlemmer deltog i samværet,

hvor der var gratis mad og drikke og konkurrencer om FCK

præmier. Dagen sluttede af med overværelse af lokalbraget

mellem FCK og Brøndby. Opgøret sluttede 2-0 til FCK, der nu

igen er Danmarksmestre. Se side 15.

STORE
KAMPDAG



Side 4

Sophie Løhde fortæller om tavlen med igangværende lovbehandlinger
og knytter forskellige anekdoter til. Bl.a. at kunstmaleren bag den de-
korative frise, der ses under tavlen, fik frit slag i sine udfoldelser, hvilket
resulterede i et væld af små politiske drilletegninger integreret i frisens
dekorative mønster. Frisen løber på begge sider hele vejen rundt i den
lange Vandrehal, så der har været rigelig plads til drillerier og spøjse
indslag. Under tavlen ses tegninger af en snegl, en syltekrukke og en
edderkop som drilske kommentarer til lovbehandlingerne; om langsom-
melighed, bevidst forsinkelse og politiske spinderier.

Her fortæller ministeren om Grundloven, der senest er ændret og ved-
taget den 5. juni 1953. Danmarks Riges Grundlov er oprindeligt fra
1849 og ændret nogle gange siden, bl.a. i 1915, hvor kvinder fik grund-
lovssikret deres stemmeret. 

Den nedskrevne Grundlov er udstillet i glasmontre.

FRA GRUNDLOV 
TIL SNAPSTING

Christiansborg rundt med  
sundhedsminister 

SOPHIE LØHDE som guide

Ved foden af den ene af de to berømte Christiansborg trapper byder salgschef
Jacob Levin Svendsen gæsterne velkommen og takker Sundheds- og ældre-
minister Sophie Løhde for den flotte gestus at vise os rundt. 

I den ene ende af Vandrehallen hænger der portrætmalerier af de 
seneste næsten 100 års statsministre, hvortil Sophie Løhde kunne
knytte spændende historier og sjove anekdoter om både selve portræt-
terne og personerne på. 

En lun aften i maj havde vi fornøjelsen at byde en række

gæster på eksklusiv rundvisning på Christiansborg med

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde som og guide

og fortæller. Ministeren gav en fremragende præsenta-

tion af vores demokratis højborg og krydrede den med

historie, anekdoter, politik fra hverdagen og ikke mindst

sjove, personlige fortællinger fra eget politiske liv.  

Ministeren fortæller til en start, at Christiansborg er en god ar-

bejdsplads og at der er en fin og munter stemning blandt fol-

ketingspolitikerne på tværs af partierne. Minuttet efter kommer

socialdemokraternes Mogens Jensen tilfældigvis forbi og illu-

strerer akkurat dette, da han med fire fingre i vejret proklamerer

”four more years” med en særdeles vellignende Poul Nyrup

stemme. Han hentyder drillende til et legendarisk tv klip, hvor

Poul Nyrup netop har genvundet regeringsmagten over Venstre. 



Side 5

Den flotte Landstingssal med store, nyinstallerede malerier. Indtil 1953
havde Danmark et politisk to-kammer system med et Landsting og et
Folketing, der tilsammen skulle behandle og vedtage Danmarks love.
Landstingssalen bruges i dag til bl.a. konferencer og særlige 
begivenheder.

Vi vandrede i Vandrehallen, da vi skulle fra Landstingssalen til Folke-
tingssalen – præcis som man gjorde i de gode gamle dage. 

Vi var heldige at overvære et møde i Folketingssalen fra tilskuerplad-
serne og så talerstolen i brug ”live”. Der blev kigget en ekstra gang op
på tilskuerpladsen fra salen, da de tilstedeværende folketingsmedlem-
mer opdagede, at sundhedsministeren var blandt tilskuerne. 

Rundvisningen sluttede i Snapstinget, hvor vi spiste dagens ret i form
af mørbradgryde, da vi havde taget afsked med og takket ministeren
for at stille sig til rådighed som guide.

Det blev til en stor tak og klapsalver til Sundheds- og ældreminister
Sophie Løhde for en fremragende rundvisning med masser af personlige
fortællinger og anekdoter fra den landspolitiske arena.

Vi er på vej op til Vandrehallen af den ene af de to berømte trapper,
vi altid ser i TV på valgaftenerne.

I maleriet bag ministeren gemmer der sig kunstneriske drillerier som
mange andre steder på Borgen. Fx har kunstmaleren i dette maleri villet
drille en bestemt politiker, som derfor er malet med venstresko på
begge fødder … det ser sjovt ud, når man går tæt på.

Ankomsthallen med trapperne op til Vandrehallen.



SEAS-NVE leverer energi i form af el samt fibernet til sine kun-

der på Sjælland. Kunderne er samtidig andelshavere i SEAS-

NVE og dermed medejere af andelsselskabet. Virksomhedens

vision er at være andelshavernes bedste forbindelse ud fra

tanken om, at både el og fibernet er afgørende for, at den en-

kelte andelshaver kan være i forbindelse med verden uden for

hjemmet.

Energiselskabet har to store lokationer på Sjælland. Hoved-

kontoret ligger i Svinninge, lidt vest for Holbæk, og den anden

store afdeling ligger i Haslev, lidt syd for Køge. Anders 

Andersens Rengøring har siden 1. november 2014 udført ren-

gøring og vinduespolering hos SEAS-NVE. Det var strategisk

indkøber Charlotte Kinsbøl Kjær, der var ansvarlig for indkøbs-

processen og underskriver af samarbejdsaftalen med Anders

Andersens Rengøring.

"Opstarten var meget positiv. Det hele var professionelt planlagt

og blev gennemført af folk, der virkelig vidste, hvad de har med

at gøre", fortæller Charlotte Kinsbøl Kjær. "Der var ekstra perso-

nale i hele startperioden, hvilket betød, at vi hurtigt fik glæde af

vores nye rengøring og blev trygge ved, at vi havde valgt den rette

samarbejdspartner".

"De servicemedarbejdere, der går hos os, er altid glade og smi-

lende. Man mærker, de er tilfredse. Jeg oplever, at vi og Anders

Andersens Rengøring har de samme værdier, fx at medarbejderne

skal have det godt og have ordentlige forhold. Der er også kun ros

til rengøringen fra vores egne medarbejderes side, både i Haslev

og Svinninge.

Der er heller aldrig noget at komme efter på vores månedlige sta-

tusmøder, aldrig noget negativt. Derfor overvejer vi at afholde mø-

derne hver 6 uge i stedet for", bemærker Charlotte Kinsbøl Kjær.

”VI VALGTE den rette  

SAMARBEJDSPARTNER” 

Side 6

Strategisk indkøber hos SEAS-NVE, Charlotte Kinsbøl Kjær, sammen med Pernille

Oppenhagen Stilbo, der er Anders Andersens Rengørings inspektør i samarbejdet.

”Vi har et virkelig godt og tillidsfuldt samarbejde med SEAS-NVE", siger inspektør

Pernille Oppenhagen Stilbo, der står med Haslev-teamet; Gzime, Xuegion og Marivie.



Side 7

Ved den hyggelige hovedindgang i Haslev ses en vandskulptur med rislende vand,

der løber ned af højspændingspæle.

SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab og leverer elektricitet til

375.000 husstande og virksomheder i Vest- og Sydsjælland. Det sker gennem et

højspændingsnet med 125 transformerstationer, der alle har et lokalt, batteri-

drevet nødstrømsanlæg for at sikre nødstrøm.

Der er flot, lyst og hyggeligt i kantinen hos SEAS-NVE i Haslev.



Side 8 Da Knud Andersen startede som 16 årig vinduespudser i 1976,

havde storebror Anders været selvstændig vinduespudser i

otte år og manglede hele tiden arbejdskraft i sin travle for-

retning. Anders hyrede venner, bekendte og sine søskende til

at pudse vinduer, heriblandt Knud - den yngste i børneflokken

på seks.

Egentlig skulle vinduespudsningen bare have været noget

midlertidigt for Knud, for som storebror havde sagt; ”I kan 

da lige så godt lave det her, indtil I finder noget andet”. 

Det midlertidige har indtil videre varet fire årtier, for Knud

fejrer 40 års jubilæum den 23. juni 2016.

Ville gentage alle 40 år

Han har ikke et sekund fortrudt sin arbejdsmæssige løbebane,

og ville gøre det hele om igen, år for år. Der blev arbejdet i

døgndrift de første årtier, og han nød det, fordi der skete

noget hele tiden . Der var gang i arbejdet og forretningen ud-

viklede sig konstant.

Selvfølgelig har det været trælse fredage og lørdage, hvor ven-

nerne gik i byen og festede, mens Knud måtte tidlig i seng,

fordi han altid skulle tidligt op og arbejde i weekenden. 

Opgaverne og kunderne gik forud for alt. I de første to år 

som vinduespudser havde Knud præcis 4 frie weekender ud af

104 mulige. 

Sådan var det i storebror Anders’ forretning og det lærte Knud.

Fx måtte Knud en dag under afgangseksamen i folkeskolen

droppe at gå til eksamen, fordi Anders havde en vigtig pole-

ringsopgave, som de simpelthen var nødt til at tage sig af.

Så i stedet for at gå til eksamen kørte Knud ud på en pole-

ringsopgave, hvilket passede ham fint.

40 ÅRS 
JUBILÆUM 

- og ville gøre 
det hele igen!
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Sov et par timer og polerede videre 

Det var anden tid, fortæller Knud. De knoklede og nød for-

nemmelsen af, at forretningen hele tiden voksede. Der er

mange sjove historier, som man slet ikke kan forestille sig i

dag, siger han. Fx kørte han og fire andre vinduespudsere en

tidlig lørdag morgen fra Køge til Nakskov for at pudse en stor

skole. Knud tilbød gutterne en god akkord, hvis de kunne

gøre arbejdet færdigt samme dag. Da klokken blev 22:30

måtte de indse, at de ikke kunne blive færdige. Men, i stedet

for at køre hele vejen hjem og tilbage igen næste dag, lagde

de sig til at sove på gulvet. Efter 4-5 timers søvn fortsatte

de poleringen, til opgaven var løst. 

Første bil blev betalt kontant

Der blev knoklet løs og Knud tjente masser af penge, som

han i bedste Matador stil lod stå og trække renter hos sin 

arbejdsgiver (Anders), fordi han ikke havde nogen nævne-

værdige udgifter. Da Knud blev 18 år fik han to års løn + lidt

ekstra udbetalt på én gang. Det blev fejret med køb af hans

første bil, som var spritny og blev betalt kontant.

Knud den stolte

I dag er Anders Andersens Rengøring Danmarks største leveran-

dør af vinduespolering. Som driftschef gennem næsten alle fire

årtier kan Knud med stor tilfredshed se ud over den toptunede

afdeling med branchens dygtigste håndværkere, de bedste in-

spektører og den største og mest moderne liftpark.

”Jeg er simpelthen så stolt af afdelingen. Den er anerkendt vidt

og bredt af folk ude i branchen”, fortæller Knud. ”Det er i det hele

taget fantastisk, hvor langt vi er nået med Anders Andersens Ren-

gøring. Tænk, at vi i år runder 1000 medarbejdere. Hvem havde

troet det for 40 år siden? Det er da vildt, ikk’? Jamen, det har da

også været den ene succeshistorie efter den anden. Vi er dog ikke

kommet sovende til succesen, for der er altid blevet knoklet i mere

end halvdelen af døgnets 24 timer. Jeg gætter på, at jeg har 10

års afspadsering til gode, mindst”, griner jubilaren. ”Nej, frem for

alt tror jeg, at vores gode udvikling kommer af, at vi er en stabil

og ansvarlig virksomhed, der altid har fokus på, at kunderne skal

være tilfredse. En tilfreds kunde er et godt udgangspunkt for et

langsigtet samarbejdet, som er det vi ønsker at have med alle 

kunder. En tilfreds og stabil kundeportefølje giver gode betingelser

for sund vækst”, slutter driftschefen.

ÅBEN RECEPTION for Knud Andersen: 
Torsdag den 23. juni 2016 kl. 12.30-15.00 
på adressen: Rugvænget 40, 2630 Taastrup.



Side 10 Til daglig er Ünal Gürbüz tilsynsførende for vores rengøringsteam

hos Landbrug & Fødevarer på Axel Torv i København. Uden for

arbejdstiden har den vellidte tilsynsførende dog ofte haft tan-

kerne hos mennesker i vandfattige egne af Afrika.

Igennem fire år har Ünal Gürbüz sammen med sin mor og søstre

ydet en stor velgørende indsats til gavn for den fattige befolk-

ning i afrikanske landsbyer. Selv her i det 21. århundrede er der

stadig mange steder i Afrika, hvor der ikke er forsyning af frisk

vand. Ünal og hans familie har på alle mulige måder forsøgt at

indsamle penge til projekter med fokus på at etablere vand-

brønde i afrikanske landsbyer.

"Vand er liv. Uden vand ingen liv", svarer Ünal kort på spørgsmålet

om, hvorfor han er så engageret i de afrikanske brønde. "En ny-

gravet brønd kan forsyne en hel landsby med op til 700 mennesker

med frisk vand hver dag", fortæller han. "Det gør en kæmpe for-

skel for deres liv og helbred. 

Problemet for de fattige landsbyer er selvfølgelig, at de ikke har

penge til at etablere en moderne vandbrønd. Heldigvis er der

forskellige organisationer, der indsamler penge til brøndprojekter

og hjælper landsbyerne med få bygget den livsvigtige brønd"

Ünal og hans familie kommer oprindeligt selv fra Tyrkiet, men

har boet i Danmark siden 1975. Den dygtige og erfarne til-

synsførende har arbejdet i Anders Andersens Rengøring siden

januar 2008 og har vundet gehør for sit brøndprojekt hos

Landbrug & Fødevarer, der flot donerer panten fra alle tomme

flasker i huset til det gode formål.

"En ny brønd koster 30.-35.000 kroner at etablere og vi forsøger

at indsamle så mange penge, vi kan. Til at starte med spurgte

vi familie, venner og bekendte, om de ville donere til projektet.

Det blev efterhånden til en del penge, men det er en stor hjælp,

at Landbrug & Fødevarer bidrager med flaskepanten.

Siden vi startede for fire år siden, har vi bl.a. gennem organi-

sationen "Time to Help" været med til at åbne tre nye vand-

brønde i Kenya, heraf to i 2015. Jeg håber, at det kan blive til

endnu en brønd her i 2016 eller i 2017", slutter den sympa-

tiske velgører med smil i stemmen.

AFRIKANSKE BRØNDE
- et familieprojekt der sikrer liv
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HR leder Inge Helmark og hendes kolleger i HR afdelingen kan give jobansøgere
et hurtigere svar og samtidig servicere ledere med hurtig anvisning af kvalifice-
rede ansøgere.

De tre skærmprint viser, 
hvad jobansøgerne ser, 
når de benytter vores nye 
digitale system.  

”Anders Andersens Rengøring er en stor virksomhed, som kon-

stant er i vækst. Derfor søger vi hele tiden nye medarbejdere

og ledere, som vil være med på et fantastisk og kvalitets-

fokuseret hold, hvor ansvarlighed, sammenhold og lyst til at

vinde sammen spiller en stor rolle.

Vi er glade for, at mange ønsker at arbejde hos os, og 

modtager dagligt mange ansøgninger”, fortæller HR leder

Inge Helmark.

”Vi har derfor implementeret et nyt rekrutteringssystem, 

HR Manager, som skal sikre den enkelte ansøger en god

oplevelse af jobsøgningsprocessen samtidig med, at systemet

effektiviserer vores administrative processer til håndtering og

behandling af de indkomne ansøgninger.

Systemet giver os hurtigt et overblik over kvalificerede 

ansøgere til en konkret ledig stilling, så vi nemt kan kredse os

ind på, hvem vi skal overveje at ansætte. 

Derudover har vi hele tiden et godt overblik over ansøgere i 

vores jobbank, hvor vi kan søge på specifikke kriterier i for-

hold til en ledig stilling. I mange tilfælde bliver det slet ikke

aktuelt at slå en stilling op, fordi vi finder velegnede 

ansøgere i vores jobbank. Jobbanken rummer ansøgere, der på

et tidspunkt har sendt os en uopfordret ansøgning, hvori 

de har præsenteret deres kvalifikationer og CV, interesser og

ønsker i forhold til en jobkategori hos os”, fortæller HR leder

Inge Helmark.

Måske kender du nogen, som kunne være interesseret i 

ansættelse hos Anders Andersens Rengøring? 

Det kan være nu eller på et senere tidspunkt. Uanset hvornår,

kan du altid blot henvise vedkommende til vores hjemmeside

på www.aaren.dk/job. På forhånd tak!

Nyt SYSTEM til JOBANSØGERE
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Rosengårdcentret ved Odense er Danmarks næststørste bu-

tikscenter med over 150 butikker fordelt på 100.000 m2 samt

biograf, fitnesscenter, mange caféer og restauranter, apotek

og kontorer med liberale erhverv.

Populært center med høje standarder

Rosengårdcentret er kendt for sin høje standard, når det gæl-

der orden, renlighed og aktiviteter i centret, og har både

været kåret til Danmarks bedste shoppingcenter og nomineret

til nordens bedste shoppingcenter. 

Den ansvarlige for centrets drift og vedligeholdelse, herunder

rengøring, soignering og udendørs renholdelse, er Technical

Manager Thorstein Larsen, der havde opstillet udbudskriteri-

erne for valg af leverandør på disse områder. Valget faldt på

Anders Andersens Rengøring, der har varetaget al rengøring

og service i centret siden 1. marts 2016.

”VI OPLEVER EN
KÆMPE FORANDRING”

Rosengårdcentrets ansvarlige for rengøring og vedligeholdelse er Technical

Manager Thorstein Larsen, der oplever store forbedringer med Anders 

Andersens Rengøring som serviceleverandør. Rosengårdcentret bruger 

farverne rød, gul, grøn mv. til at navngive indgange og områder i centret.



Et renere center og færre klager

”Vi havde hørt godt om Anders Andersens Rengøring, der hel-

digvis også gjorde det godt i udbudsbesvarelsen”, fortæller

Thorstein Larsen, der er glad for samarbejdet. 

”Vi oplever en kæmpe forandring. Ved fælles hjælp har vi fået

en bedre styring af rengøringsopgaven. Efter tre måneders sam-

arbejde står vi helt sikkert med et renere center med en flot

fremtoning og en professionelt fungerende serviceleverandør. 

Vi får slet ikke det samme antal kundeklager som tidligere.

Tværtimod får vi flere positive tilkendegivelser fra både kunder

i centret og fra vores mange butikker”.

Talstærk opstart

”Opstartsfasen var virkelig god – der blev mødt talstærkt op og

det hele blev lynhurtigt kørt ind på sporet. De er virkelig kommet

i bund med tingene”, konkluderer Thorstein Larsen. ”Det er

vigtigt for os, at kvaliteten hele tiden fastholdes på det ønskede

niveau, hvilket i øvrigt er noget af en udfordring. Det ved vi

godt. Vi er jo et sted i rivende udvikling. Derfor er det også vir-

kelig vigtigt, at vores leverandør er meget fleksibel og omstil-

lingsparat, for der sker hele tiden noget nyt”.

Kundeoplevelsen er Alfa-Omega

”Det betyder ALT i et center som vores, at der er styr på rengø-

ringen. Vi bliver målt på kundeoplevelsen. Daler vi på dette

punkt, daler vi over det hele. Det visuelle er hamrende vigtigt”,

pointerer Thorstein Larsen. 

”Vores ejere ECE har opstillet tre ufravigelige krav til centrets

fremtoning for at optimere kundernes oplevelse i centret: Vi skal

være et rent center, et sikkert center og et belyst center.

Kundeoplevelsen er Alfa-Omega. Det er derfor, vi hele tiden stil-

ler store krav til vores leverandør. Vi kan ikke tåle at svigte på

dette punkt. Vi bliver holdt op på kravene og holder derfor også

vores leverandør op på kravene. 

Det kan være lidt af et pres, så det er vigtigt, at vores leverandør

og samarbejdspartner er robust og mentalt kan holde til vores

pres, for vi VIL have den nødvendige opfølgning på kvaliteten

hele tiden. Anders Andersens Rengøring har helt sikkert levet

op til vores forventninger indtil videre”, understreger Thorstein

Larsen som facility ansvarlig i Rosengårdcentret.

Side 13
Inspektør Dorthe Damkjærs og medarbejdernes store indsats har givet kunden

et pålideligt samarbejde og et altid flot og rent center. Fra venstre: Esma, 

Alexander, Birgit, Lisbeth, Michael, Dorthe i sort, Tanja, Abaz, Naja og Vibeke.
   

De store gulvarealer holdes rene med store, nyindkøbte gulvvaskemaskiner.
   

Rengøringen på toiletterne er ekstra grundig og udføres ofte, så kunderne i

centret altid oplever et behageligt og rent toiletmiljø.
   

Inspektør Dorthe Damkjær udfører kvalitetskontrol og vejleder. Til den løbende

udendørs renholdelse, her ved grøn indgang, benyttes minitraktor.
   



Side 14

Torsdag den 2. juni blev der i Københavns Kulturcenter afholdt

en inspirerende konference om CSR, hvor fokus var på, hvordan

CSR kan fungere i praksis og hvad der driver en positiv CSR 

udvikling. Salgschef Jacob Levin Svendsen var en af foredrags-

holderne ved arrangementet, hvor han talte om CSR i relation

til at være en velordnet og motiverende arbejdsplads for med-

arbejderne, herunder bl.a. om vores Store Kampdag og de for-

skellige succesrige mentorforløb, vi har gennemført.

Knap 100 deltagere var med, da Anders Andersens Rengøring

for tredje år i træk afviklede motionscykelløbet Rundt om Vejle.

Det blev en forrygende dag i det hårde, bakkede terræn, der

gør Vejle området til noget helt særligt for både professionelle,

supermotionister og cykelentusiaster i den ikke-bløde afdeling.

Vejret var perfekt, humøret højt og talen gik på kryds og

tværs, når der ellers var luft i lungerne. Efter turen var der

spisning og foredrag med landsholdsikonet Allan Simonsen,

der blev kåret til årets fodboldspiller i Europa i 1976.

Foredrag på CSR KONFERENCE

CSR I PRAKSIS
KONFERENCE OG TEMADAG I KØBENHAVN
- 2. JUNI 2016

Et rekordstort felt i"RUNDT OM VEJLE"



TILLYKKE til FCK og BSV Håndbold, der løb med mesterskabs-

titlerne i Danmarks to største sportsgrene. Anders Andersens

Rengøring er sponsor for begge hold - så vi ønsker VORES HOLD

stort tillykke med de flotte mesterskaber.

F.C. København bevarede førstepladsen gennem hele forårs-

sæsonen og kunne velfortjent løfte Superliga trofæet efter 

kampen mod AGF i PARKEN den 29. maj 2016. Det er fan-

tastisk, for nu venter der europæisk fodbold i lange baner.  Det

starter i august med kvalifikationskampe til gruppespillet i

Champions League. FCK's modstander kendes først kort tid før

kampen spilles. Vi glæder os til et evt. genbesøg af Barcelona,

Real Madrid, Manchester United, Juventus eller til besøg af 

Leicester, Tottenham eller andre spændende danskerklubber.

Bjerringbro-Silkeborg Håndbold gjorde det! - vandt DM titlen

for første gang siden fusionsklubbens dannelse i 2005. En van-

vittig spændende finale endte lykkeligt for Bjerringbro-Silke-

borg - og det er selvfølgelig blevet fejret godt og grundigt i

det midtjyske.

Vi er nu blevet sponsor for AGF, efter at vi har oprettet afdeling

i Aarhus. AGF viste gode takter i slutningen af forårssæsonen,

hvor højdepunktet jo nok var pokalfinalen i PARKEN. 

De trofaste AGF fans blev for alvor vækket til live igen. Det 

bliver rigtig, rigtig spændende at følge vores nye jyske hold.

Desværre glippede oprykning til Superligaen for Vejle Boldklub

... men, opgaven er klar, næstbedste række skal vindes i den

kommende sæson, så døren åbnes til Superligaen.

Side 15

Hvad hedder træner Ståle til efternavn?
Månebjerg         Stjernegård         Solbakken

Send dit svar til info@aaren.dk senest mandag den 4. juli 2016 

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

KONKURRENCE
Vind billetter til første 
kamp i den nye sæson:

VORES SPONSORHOLD 
blev Danmarksmestre i både fodbold og håndbold



Vi holder både Danmark og miljøet rent fra vores tre driftscentre
Taastrup: Rugvænget 40, 2630 Taastrup · Vejle: Ladegårdsvej 18, 7100 Vejle  ·  Aarhus: Marøgelhøj 9, 8520 Lystrup

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

30. aug ..........Vejle........DR

31. aug ..........Taastrup ...DR    

6. sep...........Vejle ........ES    

7. sep...........Taastrup ....ES

28. sep...........Taastrup ...DR

11. okt ...........Vejle........DR

26. okt ...........Taastrup ...DR

2. nov ..........Taastrup ....ES

9. nov ..........Vejle ........ES

30. nov ..........Taastrup ...DR

13. dec...........Vejle........DR    

21. dec...........Taastrup ...DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine         uge:  40     

Polishkursus                uge:  41     

Oliering                      uge:  46     

Tæpperens                  uge:  38     

Renrum                      uge:  37     

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 2016

Knud Andersen er driftschef for vinduespoleringen i Anders Andersens Rengøring.

Da Knud var 16 år, var han klar til at følge sine søskende og pudse vinduer for storebror Anders

…”Måske bare midlertidigt…”. Det er nu 40 år siden … ja, alt er jo relativt.

Knud har i næsten samtlige år stået i spidsen som driftschef for vinduespoleringen, 

og har sammen med dygtige inspektører og velmotiverede teams udviklet afdelingen 

til at være en af branchens største og mest anerkendte.

Vi fejrer Knud Andersens 40 års jubilæum med en ÅBEN RECEPTION

torsdag den 23. juni 2016 kl. 12.30 - 15.00 på adressen: Rugvænget 40, 2630 Taastrup.

Kom og hils på jubilaren – vi byder på sommergrill og kølige drikkevarer. Vel mødt!

40 ÅRS JUBILÆUM

Åben reception
for driftschef 
Knud Andersen


