
Anders Andersens Rengørings profilmagasin·Sommer 2017

DANMARKSMESTER
VI FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM SOM SPONSOR FOR FCK

NYHED! Første rengøringsselskab i Norden med
svanemærket vinduespolering og dobbelt svanemærkning
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Side 2
Når du køber en rengøringsydelse, medfølger
der automatisk en hel pakke med alt det
rundt om ydelsen. Pakkens indhold kan være
meget forskellig fra leverandør til leverandør. 

Man kan ofte først se og forholde sig til ind-
holdet i den enkelte leverandørs pakke, når
man selv spørger ind til den … med samme
formål som man nærlæser varedeklarationen
på madvarer, tekstiler, el-apparater mv. 
Det er vigtig information! 

Noget af det har direkte indflydelse på den
rengøringsydelse, du får leveret; herunder
kvalitet, kommunikation mv. Noget andet re-
laterer sig til leverandørens værdier, etik og
holdninger i forhold til medarbejdere, sikker-
hed, miljø og Danmark som samfund mv. 

Når du kender en leverandørs pakke, kan du
bedre bedømme, om leverandøren sikrer dig
den rette rengøringsløsning og er den rette
samarbejdspartner for dig. Du finder ud af 
- om ydelsen faktisk indeholder det, du har

behov for og forventer
- og om der er harmoni mellem din virksom-

heds og leverandørens værdier, priorite-
ringer mv.

Her er 12 spørgsmål, du kan stille leve-
randøren. Svaret på de første seks har be-
tydning for levering af rengøringsydelsen.
• Kan rengøringsmedarbejderne forstå, læse

og tale dansk? (kan de modtage/give en
besked, kan de læse rengøringsplaner og 
etiketter på rengøringsmidler?) 

• Hvor ofte og hvor meget er servicelederne
tilstede på rengøringsstedet? (det har betyd-
ning for kundedialog, medarbejdersupport,
kvalitetstjek mv.)

• Hvor ofte foretages kvalitetskontrol og
hvordan dokumenteres kvalitetsniveauet?
(kvalitetssikring)

• Hvordan er medarbejderne uddannet til
rengøringsopgaven? (træning/gentræning,
kvalitetsforståelse mv.)

• Hvordan er stabiliteten blandt medarbej-
derne? (sygefravær, anciennitet mv.)

• Hvad er standarden på de maskiner og
rengøringssystemer, der skal anvendes?
(nyt/gammelt/godt vedligeholdt).

De følgende seks spørgsmål handler om
etik og værdier:
• Har medarbejderne generelt ordentlige 

ansættelsesforhold? (hvad siger 3F?)
• Kan det dokumenteres, at medarbejderne

får korrekt løn (med alle tillæg) og løn 
til tiden?

• Indbetales der rettidig A-skat, AM bidrag,
moms mv. til den danske stat?

• Betales der virksomhedsskat i Danmark?
(der kommer os alle til gode)

• Hvor meget tager leverandøren hensyn til
miljø og arbejdsmiljø? (miljømærkning,
sikkerhedsprocedurer)

• Er der udeståender med fagforeninger,
myndigheder mv.? (dvs. risiko for dårlig 
omtale).

Der er andre vigtige spørgsmål end ovenstå-
ende, men får du et tilfredsstillende og vel-
dokumenteret svar på disse, er du godt
hjulpet. Jeg vil desuden også anbefale dig
at kontakte fem af leverandørens kundere-
ferencer.

Rigtig god sommer 2017.

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 næsten 1000 medarbejdere, 

der alle har fokus på at sikre dig 

som kunde den bedste rengørings-

kvalitet og service, du 

kan få i Danmark.

Hvad indeholder 
den ”pakke” DU 

får leveret?
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25 ÅRS JUBILÆUM
som sponsor for F.C. København

Salgschef i Anders Andersens Rengøring Jesper Lenskjold er 

ansvarlig for sponsorat og samarbejde med FCK. Det er nemt at

huske, hvornår vi indgik sponsoraftale med FCK, da det var i

forbindelse med, at F.C. København kom til verden i 1992. 

Vi har derfor jubilæum, hver gang klubben har rund eller halv-

rund fødselsdag - som her i 2017, hvor 25 året fejres.

Jesper Lenskjold startede i Anders Andersens Rengøring decem-

ber 2016 og kom fra en fremtrædende stilling på ”den anden

side af sponsorbordet”, da han gennem otte år havde været

salgs- og marketingchef i fodboldklubben HB Køge fra ligaen

lige under Superligaen og bl.a. med ansvar for sponsorer og 

aktiviteter. 

I anledning af vores 25 års sponsorjubilæum med FCK har vi

stillet Jesper Lenskjold et par spørgsmål.

Hvorfor blev AAR sponsor for FCK?
”Da F.C. København i 1992 blev ’født’ som ny klub i den danske

fodboldverden, var Anders Andersens Rengøring en af de første

virksomheder, der skrev sponsoraftale med FCK og som har holdt

ved gennem alle årene. 

Anders Andersen var fodboldinteresseret og personligt engageret

i Køge Boldklub. Han kunne se ideen og mulighederne med et nyt

dansk fodbold-flagskib og hvordan det kunne bidrage til udvikling

af dansk fodbold. Hans motivation for at indgå sponsorat var

samtidig begrundet i muligheden for at opnå større udbredelse

af kendskabet til Anders Andersens Rengøring og nye forretnings-

mæssige relationer og netværk”.

Hvorfor er AAR fortsat som 
sponsor for FCK efter alle disse år?
”Helt grundlæggende tror Anders

på værdien af vedholdenhed 

og langsigtede samarbejds-

relationer, når samarbejdet 

ellers har vist sig at fungere 

godt. Det er i bund og grund 

også det, han sikrer sine kun-

der og som kendetegner hele 

kundelisten; langsigtede kunde-

relationer præget af tillid og 

tilfredshed. 

Vi har altid haft et betydende 

sponsorat i FCK, nok også større 

end vores virksomheds størrelse 

i 1990’erne umiddelbart skulle 

give anledning til. Men, Anders 

gør ikke noget halvt. Hvis han tror 

på det, skal det være ordentligt.”

Fortsættes side 14.

Salgschef  

Jesper Lenskjold

Først i Norden med DOBBELT 

SVANEMÆRKNING
Som det første rengøringsselskab i hele Norden er Anders 

Andersens Rengøring blevet svanemærket på vinduespolering

og er dermed også først med dobbelt svanemærkning; 

dvs. BÅDE svanemærket rengøring OG svanemærket vindues-

polering - læs mere på side 8-9.

Hvad betyder svanemærket egentlig?

Kort fortalt er svanemærket en garanti for, at vi i vores 

levering og som virksomhed opfylder 19 skrappe krav til miljø,

kvalitet, arbejdsmiljø, etik, medarbejderforhold mv. 

Læs om svanemærket på www.ecolabel.dk.

RENGØRING VINDUESPOLERING
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Side 4

En kursusdag med et af tre hold ledere, der har fulgt uddannelsesforløbet med facilitator og ledelseskonsulent Jesper Boye. Det er vores HR afdeling og virksom-
hedens ledelse, der har fastlagt indhold og forløb sammen med konsulenten.

33INSPEKTØRER PÅ LEDERAKADEMI

Alle inspektører i Anders Andersens Rengøring videreuddan-

ner sig på lederakademi. De har været i gang siden starten

af februar 2017.

På Lederakademiet får inspektørerne ny viden, træning og

bevidsthed til at udvikle deres lederroller i hverdagen. Det

handler dels om at styrke deres personlige lederkompetencer

og dels om at lede og kommunikere ud fra fælles, grundlæg-

gende værdier i Anders Andersens Rengøring. Blandt andet

i forhold til spørgsmål som; ”Hvad er god ledelse i AAR?”,

”Hvordan sikrer vi motivation blandt medarbejderne?” og

”Hvordan fremmer vi teamets ejerskabsfølelse i forhold til

opgaven?” osv.

Inspektørerne er helt centrale ledere og nøglepersoner i den

løbende drift. De er det daglige bindeled mellem rengørings-

team og kunde, og mellem kunde og vores overordnede drifts-

ledelse. Derfor er det vigtigt, at de løbende får inspiration og

input til at udvikle sig i deres lederrolle.

De i alt 33 inspektører er fordelt på tre hold og kommer gen-

nem fem modulforløb med hver sit essentielle tema, som er

”Kend dig selv og dine styrker/udfordringer” (EASI-profil),

”Passioneret ledelse”, ”Konflikthåndtering”, ”Effektiv plan-

lægning” og ”kommunikation – verbal/nonverbal”. 
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Side 5

Inspektør Dorthe Damkjær oplever stort udbytte af lederakademiet og har fået mange nye redskaber til at styrke dialog og samarbejde med medarbejderne 
i hverdagen, hvor hun oplever større gensidig forståelse og fælles udvikling.

”Det er et rigtig fint uddannelsesforløb. Jeg har fået flere gode

værktøjer til at styrke min måde at kommunikere og optræde

på i konkrete situationer. Ofte er det små ting, der afgør, om

det man siger og gør, bliver opfattet positivt, som det er tænkt,

eller negativt. Det er jeg blevet meget bevidst om og har alle-

rede stor glæde af det”.

Andreas Andersen, inspektør i vinduespolering

”Jeg var også på lederkursus for 5-6 år siden her i Anders 

Andersens Rengøring. Det er rigtig godt. Man lærer hver gang

noget nyt, især om sig selv. Det kan man virkelig bruge i måden

at være leder på over for assistenterne og i samarbejdet med

inspektørkolleger, ledere og kontaktpersoner hos kunderne”. 

Jannie Eriksen, inspektør i daglig rengøring

”Stor ros til lederakademiet. Jeg synes, det er en gave, vi 

inspektører får med denne uddannelse. Jeg lærer meget om mig

selv og har allerede fået mange redskaber, jeg kan bruge i den

daglige drift, fx til håndtering af større medarbejderteams.

Blandt andet har jeg fået øjnene op for, at en konflikt ikke 

nødvendigvis er negativ, men faktisk en mulighed for at sikre

større gensidig forståelse og fælles udvikling”.

Dorthe Damkjær, inspektør i rengøring/ejendomsservice

”Flere gode værktøjer 
til at styrke 

min kommunikation”

”Har fået mange 
redskaber til den
daglige ledelse”

”Kan virkelig 
bruge det i 

måden at være 
leder på”
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Side 6 EN SUPER HYGGELIG DAG!
Billeder fra vores Store Kampdag 

arrangement for medarbejdere og deres familier.
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Side 7

I Anders Andersens Rengøring etablerede vi sidste år en 

decideret GMP organisation for at sikre en stærk og målrettet

kompetenceudvikling inden for GMP rengøring. 

Alle medarbejdere i berøring med vores GMP- og sterilren-

gøring bliver opkvalificeret med både bred og dyb viden om

GMP og hvad GMP verdenen kræver af os som leverandør. Det

handler bl.a. om rette GMP adfærd, SOP læsning, personlig 

hygiejne/omklædning, procesforståelse, dokumentationsansvar

osv. 

3 SPØRGSMÅL TIL GMP EKSPERTEN

Uddannelseskonsulent Connie Klit fra uddannelsesvirksom-

heden Pharmakon har i mere end to årtier arbejdet med GMP.

Vi har stillet hende et par spørgsmål.

1: HVORDAN SER DU ANDERS ANDERSENS RENGØRING 

I RELATION TIL GMP- OG STERILRENGØRING?

”Jeg ser jer som en foregangsvirksomhed på GMP området. 

Gennem de 10 år, jeg har afholdt 2-3 årlige GMP kurser hos jer,

har jeg set jeres systematiske tilgang til tingene. I lægger meget

vægt på, at ALT skal være i orden. Det kunne måske inspirere andre.

Jeg bemærker også en positiv stemning og et usædvanligt godt

samarbejde mellem jer medarbejdere, uanset hvor i organisationen

I befinder jer. Det giver jer en særlig styrke i relation til GMP”.

2: HVAD TÆNKER DU OM AAR’s GMP ORGANISATION?

”Jeg tænker, at den er et

konkret eksempel på, at I går

forrest i jeres branche. Jeg

kender branchen rigtig godt,

og mig bekendt er I det ene-

ste rengøringsselskab med en

ambitiøs og målrettet GMP

organisation. Jeg tror, den 

vil styrke jer yderligere i 

branchen og øge efterspørgs-

len fra virksomheder, der har

brug for en pålidelig leveran-

dør til GMP rengøring”. 

3: HVILKE TRENDS SER DU PÅ GMP OMRÅDET GENERELT?

”At der hele tiden kommer skærpede krav til og fra de medicin-

og elektronikproducerende virksomheder på GMP området, også

i forhold til rengøringen. Især vil kontrol og dokumentation få

stadig stigende betydning. GMP kompetencerne hos rengørings-

leverandøren vil blive vægtet højere og højere. De store 

virksomheder vil i endnu højere grad beskytte deres GMP- 

og sterilproduktion, som jo er afgørende for både indtjening og

vækst. 

Selv mærker jeg, at kravene i markedet generelt hæves, fordi

enhver ændring kræver, at jeg opgraderer mine faglige og 

pædagogiske kompetencer i GMP undervisningen”.

GMP ORGANISATION
til optimering af GMP rengøring

Hos medicinal-og elektronikvirksomheder ses GMP miljøer, der strækker sig fra CNC-

områder (Controlled Not Classified) til sterile områder med højeste klassificering.

Der afholdes også kurser i 

GMP ved sterilrengøring, 

herunder dragtprøver med 

korrekt omklædning.

Fra et kursus i GMP for rengøringspersonale med Connie Klit som underviser.

Her lærer deltagerne om GMP reglernes 5 store M'er.

Uddannelseskonsulent Connie Klit fra

Pharmakon i Hillerød afholder hvert år

mange GMP kurser.
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Side 8 Anders Andersens Rengøring har længe været frontløber på

miljøområdet. Derfor vakte det glæde, da Miljømærkning 

Danmark tidligere i år bekendtgjorde, at det nu var blevet 

muligt at svanemærke serviceydelsen Vinduespolering. 

I 2011 var vi Danmarks første landsdækkende rengøringssel-

skab, der fik serviceydelsen ”daglig rengøring” svanemærket.

Dengang var det ikke muligt at få vinduespolering svanemær-

ket. I mellemtiden har Nordisk Miljømærkning udviklet krite-

rier og kravspecifikationer, så der nu er åbnet op for det.

Omfattende dokumentation til svanemærkning

Vi gik derfor i gang med at indsamle data og materiale til

Miljømærkning Danmark for at dokumentere, at vores 

vinduespolering opfylder kravene bag den nye svanemærkning.

Kravene er langt mere omfattende end mange måske er klar

over. Ud over brug af svanemærkede midler har vi dokumen-

teret en grundig kvalitetssikring, medarbejderuddannelse, 

sikkerhedsrutiner, miljørigtig transport, velordnede løn- og

arbejdsforhold og meget mere. Alt dette stille svanemærket

også krav til.

Først i Danmark og en verdensnyhed

Svanemærke-certificeringen blev godkendt af Miljømærkning

Danmark i det tidligere forår og Anders Andersens Rengøring

blev dermed den første leverandør i Danmark, Norden og 

resten af verden med svanemærket vinduespolering. Ifølge

fagfolk er det formentlig ikke muligt at miljømærke vindues-

polering noget andet sted i verden, derfor er der nok tale

om en VERDENSNYHED.  

Et ekstra miljøplus til kunderne

Svanemærket er som kvalitets- og miljøstempling en ekstra

værdi, der tæller positivt med i kundernes egne miljøprofiler

og samtidig giver sikkerhed for god og stabil kvalitet.

”Jeg er virkelig stolt over vores nye Svanemærke, fordi det er

en blåstempling af, at vi er en ansvarlig og kvalitetsfokuseret

leverandør af vinduespolering.  Vi har altid haft fokus på, at

kunderne skal være tilfredse og vinduespudserne glade og

trygge i deres arbejde, og her spiller miljø og arbejdsmiljø en

stadig vigtigere rolle,” siger driftschef Knud Andersen. 

Først i Danmark, 
Norden og i hele verden

MED SVANEMÆRKET 
VINDUESPOLERING

Driftschef Knud Andersen får overrakt licensbevis af Miljømærkning Danmarks direktør Martin Fabiansen.
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Side 9

Fra venstre; licenseringschef Jeppe Frydendal, direktør Martin Fabiansen og seniorkonsulent Trine Pedersen,

alle fra Miljømærkning Danmark, og Knud Andersen med licensbeviset.
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Side 10 I maj 2017 blev Jan Kousgaard udnævnt

til leder af Anders Andersens Rengørings

to jyske afdelinger, henholdsvis i Vejle og

Aarhus. Jan fungerede allerede som kon-

stitueret leder af Vejleafdelingen og blev

med udnævnelsen fuldt ansvarlig for

begge afdelinger.

Siden Jan kom til Anders Andersen 

Rengøring i 2011, har han bidraget til 

succes og vækst på det jysk-fynske marked for erhvervsren-

gøring, vinduespolering og ejendomsservice. De første år var

han inspektør i daglig rengøring, siden driftsleder, senest 

konstitueret afdelingsleder og nu formel leder af både Vejle og

Aarhus afdelinger.

Et super team
Der er således masser ledelseserfaring at tage af, når Jan Kous-

gaard sammen med sit stærke jyske team fortsætter væksten

med levering af kvalitetsrengøring til jyske og fynske erhvervs-

virksomheder. 

”Det er en spændende opgave at lægge ambitioner og planer 

for vores to jyske afdelingers udvikling de kommende år”, 

fortæller han. ”Vi har et super team og et virkelig ægte kvalitets-

produkt til kunderne, så der er et stort potentiale. Vi tager dog

væksten til os i et passende tempo, så det er os, der styrer væksten

og ikke omvendt. Frem for alt skal vi hele tiden sikre levering af

førsteklasses ydelser til de nuværende og kommende kunder.

Vi åbnede Aarhus afdelingen for halvandet år siden og oplever et

klart stigende kendskab til vores virksomhed i Aarhus og omegn.

Aarhus er et af de områder, vi har særligt fokus på. Derfor er det

en kæmpe fornøjelse, at Dokk1 har valgt Anders Andersens Ren-

gøring til at stå for rengøringen”.

Vejle Rundt – også i 2018?
Det var første gang, at Jan Kousgaard som afdelingsleder skulle

afvikle vores årlige erhvervscykelløb ”Vejle Rundt”.

”Det var en kanon dag – alt klappede bare”, fortæller han. ”Der

bliver cyklet op og ned ad bakke, og nørdet godt og grundigt i alt,

hvad der har med cykling at gøre. Det er en god aktivitet, der bog-

stavelig talt sætter Anders Andersens Rengøring på landkortet.

Samtidig får vi og deltagerne skabt nye relationer på kryds og

tværs. Jeg tror faktisk, at vi er klar til at være løbsarrangør igen i

2018”, slutter Jan Kousgaard med et smil.

Afdelingsleder i både VEJLE og AARHUS
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HELT I HAVN HOS DOKK1 
– huset alle taler om

Der er mange grunde til at tale om og betragte Dokk1 i Aarhus.

Det er et fantastisk flot hus med en enestående placering 

og et hav af aktiviteter, der udfolder sig til gavn og glæde for

aarhusianere i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde og

formål.

Det nye ”fremtidens bibliotek” ligger i Dokk1, og det samme

gør Borgerservice i Aarhus. Alene derfor vil der hver dag komme

mange nye besøgende. Der er dog også mange, der vil have

deres daglige gang i Dokk1, der huser flere virksomheder og

foreninger. Blandt andet holder ”Aarhus Kulturhovedstad 2017”

til i Dokk1.

De mangfoldige faciliteter i Dokk1 giver rum og mulighed for

alverdens former for undervisning, foredrag, underholdning og

formidling. Der er projektrum, studierum, medierum, foredrags-

sale, cafémiljø og en masse frie, uformelle opholdssteder. 

Både rengøring og vinduespolering i Dokk1
I Anders Andersens Rengøring har vi en særlig følelse over for

Dokk1, der netop har valgt os til at udføre den daglige rengø-

ring syv dage om ugen året rundt. I forvejen har vi udført 

vinduespolering på Dokk1 siden husets åbning juni 2015.

”Man kan vel godt sige, at vi er kommet helt i havn hos Dokk1”

siger en glad planlægger Lotte Kjær Jessen, der har været 

primus motor i forbindelse med udarbejdelse af løsning og

møder med Dokk1, ”Vi er meget glade og stolte over, at Dokk1

har valgt os som samarbejdspartner. Det er en krævende opgave,

der både kalder på faglig indsigt, godt håndværk og en nær-

værende og fleksibel driftsledelse til at styre rengøringen hele

ugen”, understreger Lotte Kjær Jessen og fortsætter; ”jeg må

give stor ros til vores vinduespoleringsafdeling. De har poleret

Dokk1 i mere end halvandet år til så stor tilfredshed hos 

kunden”.

Planlægger Lotte Kjær Jessen researchede grundigt i forbindelse med
rengøringsløsningen til Dokk1. 

Dokk1 er åbent for alle og alverdens aktiviteter. Mange studerende
mødes til gruppearbejde i Dokk1’s inspirerende omgivelser, hvor de bl.a.
har det store bibliotek lige ved hånden.

Der afholdes masser af forskellige arrangementer og events i Dokk1 –
alt fra konferencer, koncerter og store debatmøder til foredrag, 
udstillinger og workshops.

Side 11
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Side 12

SKADESERVICE
Professionelt og dokumenteret - Akut 24 timer i døgnet 43 99 99 98

VANDSKADE (Skybrud, Oversvømmelse, Frostsprængning mv.)
• Bortpumpning af vand
• Opsugning af overskydende vand
• Intensiv affugtning
• Evt. oprydning og håndtering/opbevaring af løsøre
• Afsluttende rengøring
• Evt. desinficering og/eller forebyggelse af skimmelsvamp

KLOAKVAND (Oversvømmelse, Faldstammeuheld mv.)
• Opsugning af kloakvand
• Rengøring, affugtning og desinficering
• Evt. håndtering/opbevaring af løsøre
• Rengøring
• Evt. desinficering og/eller forebyggelse af skimmelsvamp

FUGT OG SKIMMELSVAMP (Vandskade, Kondens, Høj luftfugtighed)
• Korrekt affugtning med kraftige affugtere
• Prøvetagning og analyse for skimmelsvamp
• Håndtering og bekæmpelse af skimmelsvamp
• Opfølgende analyse og afsluttende rapport
• Kvalitetskontrol og komplet dokumentation
• OBS! Se særskilt procedure for skimmelsvamphåndtering.

STORMSKADE (Væltede træer, Nedfaldne grene, Tagskade mv.)
• Opskæring af væltede træer og nedfaldne grene samt bortkørsel af træaffald
• Storm-forberedelse, fx nedskæring af ”farlige” træer og grene
• Oprydning og bortkørsel af affalde fra alle slags stormskader
• Liftopgaver, fx afdækning og fjernelse af materiale ved tagskade
• Afspærring af ”farligt område/arbejdsområde” indtil udbedring er sket

BRAND- OG SODSKADE (Service efter brandslukning.)
• Opsugning af slukningsvand
• Oprydning og bortkørsel af brandaffald
• Håndtering/opbevaring af løsøre
• Sodafvaskning og anden rengøring
• Affugtning

SÆROPGAVER - Rydning, Rengøring, Desinficering, fx:
• Dødsbo (ved sundhedsfare) - rydning/bortkørsel, rengøring, desinficering
• Rotter og andre skadedyr - rengøring og desinficering
• Diverse andre krævende og sundhedsfarlige rengøringsopgaver

AFHJÆLPNING - OPRYDNING - RENGØRING - DESINFICERING - LØSØREHÅNDTERING

rus_juni_2017_Layout 1  23/06/17  11.35  Side 12



De fleste af os går op i, hvor rent der er i de toiletter og 

baderum, vi stifter bekendtskab med. Jo renere, jo bedre. 

Den visuelle renhed påvirker både brugeroplevelse og indtryk-

ket af ”huset”. Så der er al mulig grund til at have fokus på,

om de sanitære rum fremstår indbydende rene og hygiejniske.

Toiletter og baderum, der frekventeres af mange brugere hver

dag, kommer med tiden til at se mindre friske og rene ud, selv

om der dagligt gøres rent og soigneres. Uundgåeligt sætter

der sig tynde snavsede lag af kalk, fedt og sæberester, som

kræver en dyberegående afrensning.

Ved første øjekast kan gulve, vægge og sanitære installationer

forekomme rene. Men ved nærmere eftersyn ses ofte en

grå/gul skygge eller hinde, som får det til at se mindre 

rent ud. I forbindelse med grundrensning ses ofte en nærmest

ubeskrivelig forskel på før og efter.

Anders Andersens Rengøring har etableret et specialteam og

en særlig ”sanitetsvogn”, der udelukkende kører på opgaver

med dybderengøring (”nulstilling”) i toiletter, bade- og 

vaskerum. Nulstillingen følger et nøje tilrettelagt rengørings-

program med 25 punkter. 

Sanitetsvognen er i første omgang indsat på opgaver i for-

bindelse med opstarter hos nye kunder, der bliver begejstrede

for deres ”nye” toiletter og baderum.   

Side 13

SPECIALTEAM
får toiletter til at skinne igen

Foto 2 viser snavs, der er ved at blive

løsnet og fjernet fra gulvet på foto 1.

Foto 3 viser det rengjorte gulv.

Før-efter forskellen på foto 4 og 5 ses

tydeligst på de hvide fuger på foto 5.

1

2

3

4

5
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25 ÅRS JUBILÆUM som sponsor for F.C. København

”Noget helt andet er så, at Anders Andersens Rengøring gennem

årene har fået kæmpe meget værdi ud af sponsoratet med FCK.

Fra at være en virksomhed ingen kendte, blev vores navn pludselig

eksponeret for hele Danmark, og alle rundt om F.C. København

fik øjnene op for, at Anders Andersens Rengøring ikke blot var et

lille kælderfirma, men en seriøs spiller på rengøringsmarkedet. 

Sponsoratet har uden tvivl været den største enkeltfaktor for ud-

bredelsen af kendskabet til Anders Andersens Rengørings navn.

Siden har også vores mange biler bidraget til synlighed i hverda-

gen. Men, altså først og fremmest har det været sponsoratet.

Vores egen opgave har så været at bevise, at vores navn står for

noget godt; kvalitet og ordentlighed.

Med sponsorstøtte og involvering i dansk topfodbold vil vi også

gerne signalere vores grundlæggende tro på, at godt holdarbejde

og teamspirit er afgørende forudsætninger for at skabe gode 

resultater. Det gælder på fodboldbanen og det gælder i virk-

somheder”.

Hvordan bruger AAR sponsoratet med FCK i dag?
”Som storsponsor for FCK har vi på tætteste hold kunnet følge

klubbens fantastiske udvikling gennem alle sæsoner, og vi har

frem for alt kunnet glæde en masse kunder og medarbejdere med

gratis billetter til store fodboldoplevelser i Parken. Denne mulig-

hed udgør en væsentlig værdi af vores sponsorat i dag.

Til hver eneste kamp inviterer vi et stort antal gæster til en tur i

Parken. Jo større succes FCK har på banen, jo større oplevelses-

værdi har billetterne. Det har vi set flere eksempler de seneste

år, hvor FCK har klaret sig fantastisk i Champions League og 

leveret den ene flotte præstation efter den anden. Fx blev vi i

2010 fuldstændig overrumplet af henvendelser med ønske om en

billet til FCK’s kamp mod Barcelona med Messi & co. Også alle

kampene mod Brøndby i Parken er der enormt run på. Og det er

bare skønt”. 

Vi glæder os til fortsat at byde en masse 
mennesker på fantastiske oplevelser i Parken.

Fortsat fra side 3

Et par af de mange fantastiske højdepunkter fra Parken med bl.a. Jesper Grønkjær, Thomas Delaney og Ståle Solbakken.

Side 14
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Et stort tillykke til fantastiske FCK med den 12. mesterskabs-

titel ud af 25 mulige siden 1992 - næsten halvdelen, vildt 

imponerende! Det blev i øvrigt for andet år i træk til "The

Double", da også pokaltitlen blev hevet hjem, efter et brag

af en pokalfinale mod Brøndby i Parken Kr. Himmelfartsdag.

Vi glæder os nu til FCK's indtræden i den europæiske fodbold-

turnering og i første omgang til kvalifikationskampene frem

mod Champions League gruppespillet, hvorfra FCK på fornem

vis spillede sig videre sidste år. Særligt glæder vi os til at

kunne byde kunder, medarbejdere og relationer på nye spæn-

dende fodboldoplevelser i Parken. FORZA FCK.

Vi siger også tillykke til vores andet Superliga sponsorhold,

AGF, der bevarede sin plads i Superligaen. Danmarks næst-

største by SKAL bare have et hold i Superligaen - og også

gerne i den øvre del af tabellen. Så vi håber og krydser fingre

for, at AGF kommer godt fra start i den kommende sæson og

formår at slutte nogle pladser højere oppe, og gerne over

pladserne, der fører til nedrykningsslutspil.

Vejle Boldklub bevarede sin plads i NordicBet LIGA'en og vi 

ønsker holdet og klubben held og lykke i den nye sæson og

håber, det kan blive til nogle hop opad.

Tillykke til BSV som igen i år fik kæmpet ædelt metal hjem til

sit midtjyske domæne i form af bronzemedaljer for en flot 

tredjeplads. Guld og bronze på to år er vildt godt gået.

Vi ønsker alle spillere, trænere, klubledere og fans en god og

velfortjent sommerferie - eller det er tilbage af den. Superli-

gaen starter allerede i uge 28.

Side 15

Hvor mange gange har FCK vundet det danske mesterskab?

Skriv dit svar i en mail til info@aaren.dk 
inden den 8. august 2017 kl. 12:00 og deltag i lodtrækningen.

Vi trækker 10 vindere og giver vinderne direkte besked den 9. august 2017.

KONKURRENCE
Vind to billetter til FCK's kamp 

mod Brøndby 5. november 2017.

Tillykke til VORES SPONSORHOLD

JUBILÆUMS-
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Vi holder Danmark og miljøet rent fra vores tre afdelinger
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

14. juni ..........Vejle........DR    

21. juni ..........Vejle........DR

30. aug...........Taastrup ...DR

5. sep ...........Vejle ........ES

6. sep ...........Taastrup ....ES

13. sep ...........Vejle........DR

27. sep ............Taastrup ...DR

25. okt ............Taastrup ...DR

1. nov............Taastrup ....ES

7. nov............Vejle ........ES

8. nov............Vejle........DR

29. nov............Taastrup ...DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine         uge:  41     

Polishkursus                uge:  40     

Oliering                      uge:  46     

Tæpperens                  uge:  38     

Renrum                      uge:  47

Lederakademi              uge:  23, 24             

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.

Ud over ovennævnte kurser deltager medarbejderne i specifikke opstartskurser før opstart hos nye kunder. 
Endvidere afholder vi trænings- og årlige gentræningskurser ude hos de af vores kunder, hvor der gælder 
særlige sikkerhedsregler og adfærdsprocedurer, herunder i GMP miljøer.

Introduktionskurser
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Interne kurser frem til DECEMBER 2017

NYHED!
Først i Danmark 
og Norden med 
svanemærket 
vinduespolering

Ud over at være landets største 

leverandør af vinduespolering 

er Anders Andersens Rengøring 

nu også først i både Danmark, 

Norden og resten af verden 

til at levere svanemærket 

vinduespolering, se side 8-9.
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