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Side 2

Jeg må indrømme, at det var et kæmpe lyk-
ketræf, da jeg for 50 år siden så en joban-
nonce i den lokale avis, hvor en etableret
vinduespudser søgte en hjælper. For her var
der pludselig en helt ny mulighed, som jeg
intuitivt vidste, jeg kunne få succes med. Det
føltes, som havde jeg vundet i lotto. 

Jeg var blot 17 år og havde ikke gjort mig
klart, hvad jeg skulle arbejde med og leve af
i mit voksenliv. Mine forældre havde en gård
med kreaturer og høns. Så på en måde var
det oplagt, at jeg gik landmandsvejen. Men
inderst inde ville jeg nok noget andet, og det
mærkede jeg, da jeg så jobannoncen. 

Held og godt arbejde
Man kan nemt kalde det et eventyr, at jeg i
dag sidder med en velrenommeret virksom-
hed med næsten 1000 medarbejdere. Og ja,
som jeg ser det, så ligger eventyret i lykke-
træffet med jobannoncen og i, at jeg igen
og igen har været heldig at ansætte nogle
fantastiske medarbejdere. 
Da jeg startede, fik opgaverne hurtigt et 
omfang, jeg ikke kunne klare alene. I første
omgang overtalte jeg mine søskende til at
hjælpe, derefter ansatte vi venner og be-
kendte, og deres venner og bekendte. Alle
arbejdede ihærdigt og var tiltrukket af at 
levere et godt stykke arbejde, som både 
kunden og man selv var tilfreds med. Flere
og flere kom til, og langt de fleste fortsatte
i Anders Andersens Rengøring i årevis. Jeg
kan kun gentage, hvad jeg har sagt mange
gange; Medarbejdere er nøglen til succes.

En minderig jubilæumsdag
Jubilæumsåret 2018 har indtil videre været
enestående. Jeg kunne ikke have tænkt mig
en bedre jubilæumsdag end den, vi havde 
d. 5. april i Glostrup Park Hotels konference-
hus. Og jeg vil gerne takke alle, der ved frem-
møde, hilsen eller på anden måde viste
opmærksomhed. Mange tak. 
Når jeg for mig selv gør status over, hvad vi
har nået og hvor Anders Andersens Rengø-
ring er i dag, må jeg knibe mig i armen. Jeg
er meget stolt af de hold, vi har været gen-
nem årene og ikke mindst af det hold, vi er
i dag. Rigtig god sommer til alle!

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. Side 3

Fra lykketræf til
50 års jubilæum
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ANNO 2018

KERNEYDELSER
• Erhvervsrengøring: Domiciler, administration, 

medicinal (GMP), produktion mv.

• Vinduespolering: Glas i alle højder ude og inde, 
facadevask, liftopgaver mv.

• Ejendomsservice: Trappevask, rengøring af flyttelejlig-
heder, gartnerservice mv.

• Øvrige serviceydelser: Skadeservice døgnet rundt, 
skimmelsvampbekæmpelse, gulvbehandlinger mv. 

LANDSDÆKKENDE
• Taastrup

• Vejle

• Aarhus

POSITION I ERHVERSDANMARK
• Danmarks største enkeltsmandsejet virksomhed målt på 

antal medarbejdere (ca. 950 medarbejdere).

• Danmarks største leverandør af vinduespolering.

• Største liftpark i rengøringsbranchen.

• Danmarks næststørste leverandør af ejendomsservice/
trappevask.

• Et af Danmarks syv største rengøringsselskaber.

BILER MV.
• Over 200 biler i relation til drift, ledelse, salg mv.

• 27 lifte til alle højder op til 53 meter

• Eget kursusakademi

• Eget multilager 

• Eget vaskeri

MILEPÆLE:
• Danmarks første landsdækkende 

rengøringsselskab, der opnåede 
Svanemærkning på serviceydelsen 
RENGØRING.

• Første leverandør i Danmark og Norden med 
Svanemærkning på serviceydelsen VINDUESPOLERING. 

• Udvikling af farvestyret kvalitetssikringssystem.

• Udvikling af opstartskoncept: DOBBELT BEMANDING I 

OPSTARTSFASE. 

• Udvikling af trappevasksystem med ren moppe for 
hver etage.
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Fejring af 50 ÅR med
KVALITETSRENGØRING 

Den 5. april 1968 startede 17-årige Anders som selvstændig

vinduespudser med polering af sin egen skole, Borup skole,

som sin første opgave. Anders fik hurtigt ry for at levere

kvalitetsarbejde og god service, og det gav vedvarende 

vokseværk i form af nye kunder og flere medarbejdere. I dag

er Anders Andersens Rengøring blandt Danmarks største 

rengøringsselskaber med knap 1.000 medarbejdere. 

Perfekte rammer til jubilæumsreception

Kulissen for fejring af jubilæet den 5. april i år var det flotte

”Orangeri” ved Glostrup Park Hotel, hvor medarbejdere, 

kunder, samarbejdspartnere og øvrige relationer fra nær og

fjern mødte frem og gjorde det til en festlig og minderig

dag, specielt for Anders selv. 

Flotte taler 

Gæsternes ganer blev forkælet af lækre tapasretter samt gode

vine og kølige drikke. I baggrunden var der hyggemusik, 

undervejs dog afbrudt af taler til Anders fra bl.a. lille-

bror Knud (driftschef for vinduespolering), som i tidernes mor-

gen sagde OK til Anders til at prøve at arbejde med vindues-

polering for en tid. Det er indtil videre blevet til 42 år. De flotte

taler fremhævede Anders’ ukuelige vilje, stærke værdier og høje

kvalitetskrav til sig selv og sine medarbejdere. ”Anders lægger

vægt på, at vores kvalitet altid skal være i orden, og at vi fanger

fejl før kunden”, pointerede Knud i sin tale, ”og der er vist 

heller ikke mange andre virksomheder, der kan bryste sig af så

mange langvarige kundesamarbejder, som du kan, Anders”. 

En uforglemmelig dag

TAK til alle, der mødte frem eller sendte en hilsen på jubi-

læumsdagen og derved bidrog til at gøre dagen helt særlig

for Anders og alle andre i Anders Andersens Rengøring. 

Vi ser frem til flere gode jubilæer de næste årtier. 

HISTORIEN 
KORT FORTALT
1968: Anders starter virksomhed og tilbyder 

vinduespolering

1978: Ejendomsservice tilbydes

1980: Daglig rengøring tilbydes

1992: Anders Andersens Rengøring bliver sponsor 

for F.C. København

1994: Nyt domicil i Taastrup

2003: Ny afdeling i Vejle

2003: Anders Andersens Rengøring bliver sponsor for 

Vejle Boldklub

2005: Over 500 medarbejdere

2008: Over 800 medarbejdere

2010: Første 40 års kundejubilæum på vinduespolering

2010: Nyt domicil i Vejle 

2010: Udvidelse i Taastrup. Anders Andersens Rengøring 

strækker sig nu over Rugvænget 38, 40 og 42 

2011: Svanemærket-certificering på rengøring som det 

første landsdækkende rengøringsselskab i Danmark

2012: Sellihca Qualified (certificering som leverandør til 

forsyningsvirksomheder)

2013: Første 30 års kundejubilæum på Ejendomsservice

2013: Anders Andersens Rengøring har 45 års jubilæum

2014: Første 30 års kundejubilæum på Daglig Rengøring

2015: Første store Facility Service aftale 

2016: Åbning af afdeling i Århus

2016: Anders Andersens Rengøring bliver sponsor for AGF

2016: Over 900 medarbejdere

2016: Etablering af GMP organisation 

2017: 25 års jubilæum som sponsor for F.C. København 

2017: Anders Andersens Rengøring bliver sponsor for AaB

2017: Svanemærke-certificering på vinduespolering som

den første leverandør i hele Norden (verden)

2018: 50 års jubilæum
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”Jeg blev ansat i Anders Andersens Rengøring i 2008 og er både

glad og stolt over at have været med til at opbygge den fagligt

stærke og professionelle HR afdeling, vi har i dag”, fortæller

HR Business Partner Janni Peters. ”Vi varetager alle de opgaver 

og behov, der knytter sig til vores næsten 1000 medarbejdere;

fra jobannoncering, jobsamtaler, vurdering og håndtering af 

persondata til juridiske spørgsmål, sygesamtaler mv. 

HR styrer også de mange kursusaktiviteter og bidrager med

input, når der skal udvikles nye systemer til håndtering af in-

formationer i hverdagen, fx om sygdom, tidsregistrering, intern

kommunikation mv. 

Vi bidrager desuden med rådgivning i tilbudssager og i opstart

af nye kunder, hvor der er virksomhedsoverdragelse (overtagelse

af personale), hvilket ofte er omfattende og tidskrævende. Men

det er fint nok, for tingene skal være i orden.

Jeg står gerne på mål for det synspunkt, at Anders Andersens

Rengøring er en rigtig god arbejdsplads, og uden tvivl den bed-

ste i branchen. Det er min helt klare opfattelse ud fra de mange

samtaler, jeg har med fagforeninger og nye medarbejdere, der

har været ansat andre steder. Vi er en virksomhed, hvor det er

trygt og godt at være, og hvor man hjælper og drager omsorg

for hinanden”. 

MEDARBEJDERE
er nøglen til SUCCES

Side 6

HR Business Partner Janni Peters er 

løbende i kontakt med fagforeningerne 

og desuden specialist i at gennemføre 

virksomhedsoverdragelser, der opleves gode 

og trygge af de involverede medarbejdere.

Siden 1968 er Anders Andersens Rengøring vokset fra at være

en énmandsvirksomhed til at beskæftige godt 950 medarbej-

dere. Væksten og succesen tilskriver Anders først og fremmest

alle de dygtige medarbejdere. Han har altid haft stor lyst til at

arbejde sammen med andre og elsker at danne et hold. Han 

illustrerer dette i dagligdagen ved sjældent at opholde sig på

sit kontor, men i stedet konstant være på benene for at tale

med medarbejdere og lufte nye ideer rundt om i organisationen.

»Jeg nåede selv at være lønmodtager i kort tid inden jeg blev

selvstændig, så jeg ved, at man skal behandle sine ansatte

ordentligt, hvis de skal repræsentere virksomheden og levere

kvalitet”, fortæller Anders Andersen.

Denne forståelse og holdning er udtrykt i 
virksomhedens vision og mission.

VISION: Vi skal til stadighed være den førende 
leverandør af kvalitetsrengøring i Danmark.

MISSION: Vi skal til stadighed være den 
foretrukne arbejdsgiver i rengøringsbranchen.

Tager man ansættelsestidens længde som udtryk for, hvor

tilfredse medarbejderne er med deres arbejde og arbejdsfor-

hold, ser det positivt ud i Anders Andersens Rengøring. 

En status på jubilæumsdagen den 5. april 2018 viste, at der

ud af de ca. 950 medarbejdere var: 

• 271 medarbejdere med mere end 5 års ansættelse

• 110 medarbejdere med mere end 10 års ansættelse

• en gennemsnitlig anciennitet på 4,7 år for samtlige 

medarbejdere, både timelønnede og funktionærer.

Disse tal anses for enestående høje for større virksomheder

i rengøringsbranchen.

Tilbageblik fra Bjørn Rasmussen – 25 år i AAR:

”Uha, der er sket meget, siden jeg startede. Vi er blevet en

stor virksomhed i de 25 år, der er gået”, fortæller Bjørn Ras-

mussen. ”Jeg var den første inspektør i ejendomsservice. I dag

er vi 15-20, der arbejder med driftsledelse. For 25 år siden

havde jeg altid en personsøger på mig. Når den bippede, fandt

jeg en telefon og ringede til kontoret. Siden fik jeg en smart

Motorola mobiltelefon med klap og træk-ud antenne. Nu kan

jeg næsten klare alt med smartphone”. 

”Stigen kommer aldrig ned fra taget af bilen mere”

Vinduespudserne Brian Wille og Peter Maxner har været i 

Anders Andersens Rengøring i 18 år, de seneste fire år som

makkere. "Da vi startede, var det mere frit og uden så meget

registrering. Vi styrer dog stadig selv det meste af arbejdsda-

gen, men der er kommet flere regler, fx om hvornår på døgnet

vi må pudse. Vi har gode kunder, gode opgaver og gode 

inspektører, og nærmest alle pudsere, der har prøvet et job et

andet sted, er hurtigt kommet tilbage. I "gamle dage" havde

vi konstant gang i stigen, men også ømme balder. I dag bruger

vi altid lift, hvilket er behageligt og sikkert. Stigen er stadig

med på bilens tag, men kommer aldrig ned". 

HR Business Partner Janni Peters:

”Vi er en rigtig god arbejdsplads”
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Godt arbejde, ingen snyd

”Hvis du tager brancherne, rengøring og byggeri, så har der desværre

været mange historier om snyd og arbejde, der ikke bliver gjort ordentligt.

For mig er det et vigtigt signal at sende, at her hos os er der ingen, der

snyder. Jeg tror heller ikke, at det giver nogen konkurrencefordele på

længere sigt at snyde. Jeg har aldrig brudt mig om at lave et dårligt

stykke arbejde. Og jeg ville have det dårligt, hvis jeg snød”. 

Investerer i 
medarbejdere og miljø

”Vi er svanemærket og bruger mange

midler på uddannelse og miljørigtig 

rengøring, og vi sørger for, at vores folk

har ordentlige forhold og overenskom-

ster. Den slags koster, og så kan og vil

vi ikke være med i kampen om de helt

lave priser”.

Medarbejderne er 0,1 % 
vigtigere end kunderne
Opskriften på vækst: 

”Der er de rigtige kunder, og jeg har de rigtige

medarbejdere ansat. Jeg vurderer, at deres andel i

succesen er 50 pct. hver især. Men jeg vil egentlig

helst sige, at medarbejderne udgør 50,1 pct. og

kunderne 49,9. Kunden er jo meget vigtig, men

medarbejderne er lidt vigtigere. For der er et pro-

blem i vores branche med at levere kvalitet, og

kvaliteten får man kun, hvis man har de rigtige

medarbejdere og behandler folk ordentligt.”

No cure, no pay
Siden 1968 har ordentlighed udgjort fundamentet for 

Anders’ virksomhed, da han allerede som 17-årig arbejdede

efter et princip, der først langt senere blev et mundheld i

erhvervsdanmark. Ud fra devisen om ’no cure – no pay’ 

pudsede Anders vinduer på sin skole i Borup. Betingelserne

stillede Anders selv: Hvis ikke resultatet var godt, skulle

skolen ikke betale for det. Skolen var heldigvis yderst 

tilfredse og betalte.

En ære at have lange kundeforhold 

”Jeg sætter en ære i, at vi gør tingene så godt, at

vi kan beholde kunderne i mange år. Og heldigvis er

der kunder, der kan se betydningen af et langvarigt

samarbejde, hvor det ikke kun handler om lavere

pris, men også om kvalitet og ordentlighed”. 

Find fejlen før kunden

”Heldigvis når vi som regel selv at fange, hvis den
halter med rengøringskvaliteten hos en af vores kun-

der. Så retter vi det op, og det skal ske med det
samme. Vi vil ikke vente til kunden 

henvender sig”. 

GPS’en er stillet på ordentlighed

”I 1980 havde jeg 56 vinduespudsere ansat og vi fik mange nye opgaver. Det gik naturligvis

ud over mange andre poleringsvirksomheder, der mistede kunder. Men jeg kørte blot efter

vores værdier om kvalitet og ordentlighed, og lod de andre kæmpe om at trykke priserne. Jeg

har aldrig været interesseret i opgaver, hvor det kun er prisen, der har betydning.”

Hellere bedst end billigst

”Jeg giver mig ikke. Jeg vil ikke være offer for den slags

skrivebordsarbejde, hvor det eneste lyksalige er at sikre en op-

timering af likviditeten og få et klap på skulderen for at have

valgt det billigste tilbud. Vi kan ikke både matche krav om at

være billigst og samtidig også bedst. Det hænger ganske en-

kelt ikke sammen for os, og gjorde vi det alligevel, ville det gå

ud over både kvaliteten og vores medarbejdere”.

Respekt for det indre biologiske ur

”Jeg vil helst, at der ikke er nogen der arbejder mellem kl. 2

og 4 om natten, fordi det forstyrrer det indre biologiske ur.

Men, det er jo en branche, hvor mange arbejder på skæve

tider, og det kan bestemt godt være hårdt. For at kunne klare

det, mener jeg, at man skal have ét godt hjemmelavet hoved-

måltid om dagen – og det serverer vi i kantinen hos os”. 

Kvalitetsarbejde giver energi til mere

”Drivkraften for mig har ikke været at tjene penge.

Det har været at levere service og god kvalitet. Derfor

har vi også ofte gjort en ekstra indsats for kunderne.

Det er ikke altid noget, vi har fået betaling for. Men

det har lønnet sig på den lange bane, hvor vi har fast-

holdt kunderne og hele tiden har fået nye til, fordi

rygtet har spredt sig.”
Succes er en holdpræstation
En stor del af succesen tilskriver Anders Andersen

selv, at han har en stor lyst til at arbejde sammen

med andre og elsker at danne et hold.  ”Min force er,

at jeg er god til at skabe et team og få medarbejderne

til at bidrage med løsninger”.

MEDARBEJDERNE ER 0,1 % VIGTIGERE END KUNDERNE
Anders Andersen har i forskellige interviews her i 2018 sat ord på nogle af de værdier og holdninger, der er grundlæggende i Anders Andersens Rengøring. 

Citaterne herunder stammer fra artikler på Børsen online og i branchemagasinerne Rent i Danmark og RENT.



AL2 har indgang via kaffehuset Emmerys, hvorfra der går en trappe
op til 1. sal.

AL2 ligger lige ved Nørreport Station, der dagligt benyttes af 
ca. 200.000 mennesker.

På den store møblerede terrasse kan kunder og gæster nyde sol og
sommer.

Facility chef Henrik Schneller glæder sig til at få erfaringer med AL2. 
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Side 10
Sommeren 2018 byder på spændende nyheder og tiltag hos

Arbejdernes Landsbank.

For det første er Arbejdernes Landsbank for 9. år i træk kåret

som ”Danmarks bedste bank” i en stor, uvildig undersøgelse,

der hvert år laves blandt danske bankkunder. Næste år fylder

banken 100 år, så en 10. kåring som bedste bank vil være en

fantastisk fødselsdagsgave.

For det andet har banken netop åbnet sin nyskabende filial,

kaldet AL2, som ligger lige ved Nørreport Station, oven på kaf-

fehuset Emmerys. AL2 byder på super lækker indretning i rå New

Yorker stil på godt 700 kvadratmeter, hvoraf kun de 45 bruges

til bank. Resten er til fri afbenyttelse til afslapning, samtale,

kreative møder, skrivning på bærbar mv. Alle er velkomne. Man

kan blot dumpe ind og benytte faciliteterne, der også omfatter

en stor træterrasse under åben himmel. Mange studerende har

allerede fundet vej til AL2 og tager gerne en kop kaffe eller andet

med op fra Emmerys i stuen.

Arbejdernes Landsbank ønsker med AL2 at give kunder og 

alle andre nogle uformelle og inspirerende rammer til samvær,

dialog og inspiration. Der vil løbende blive afholdt events; 

foredrag, temamøder og meget andet. Midt i al dette kan banken

være nærværende og til rådighed for folk, og kan samtidig teste

og få feedback på nye koncepter før lancering.

VINDUESPOLERING TIL KÆDEBUTIKKER 
MED KVALITETS- OG MILJØGARANTI
Anders Andersens Rengøring har udviklet et unikt poleringskon-

cept til kædebutikker i storcentre og byer rundt om i landet, fx

Arbejdernes Landsbanks filialer.

Konceptet sikrer hver butik i kæden svanemærket vinduespole-

ring til aftalt tid og i bedste kvalitet, hver gang. Det giver nem

administration, økonomisk overblik og hurtig kommunikation

med en fast kontaktperson for alle butikker. 

Butikskonceptet sikrer:

• Svanemærket vinduespolering

• Certificeret kvalitetssikringssystem 

• Fast polering i samme uge/uger hver måned

• Fuld klarhed over, hvor og hvornår vinduespoleringen udføres 

• Garanti for faktisk udførelse af vinduespolering 

(ingen overspring)

• Kvalitetspolering med dokumentation (ingen eksprespolering)

• Først fakturering, når polering reelt er udført 

(ingen fakturering uden levering) 

• Underskrevet færdigmelding i hver butik 

• Fast kontaktperson for hele kæden

OVERDRAGER INTERN RENGØRINGSFUNKTION

For det tredje overdrager Arbejdernes Landsbank her i sommer

sin internt drevne rengøringsfunktion til en ekstern samar-

bejdspartner; Anders Andersens Rengøring. Overdragelsen sker

over to omgange, juli og september 2018.

”Banken har besluttet at virksomhedsoverdrage egen rengørings-

funktion i København og Glostrup samt rengøringen i 12 filialer

i provinsen til Anders Andersens Rengøring, hvor alle nuværende

medarbejdere tilbydes job”, fortæller Henrik Schneller, der er

chef for Facility Management hos Arbejdernes Landsbank.

”Det vælger vi blandt andet at gøre for at sikre et ensartet kom-

petenceniveau, ensartet daglig styring, efteruddannelse og er-

gonomi, og for at lette administrationen i forhold til ledelse,

afløsning ved ferie og sygdom m.v.”, understreger han. 

”Vi har hele tiden haft Anders Andersens Rengøring i tankerne i

relation til overdragelse af rengøringsopgaven, da det er en virk-

somhed med samme værdier som os selv i forhold til medarbej-

dere, miljø og CSR, og vi har da også haft en rigtig fin proces

frem til nu”.

BUTIKSKONCEPT PÅ VINDUESPOLERING

”Vi har længe benyttet Anders Andersens Rengøring til vindues-

polering i vores filialer landet over. Det fungerer godt. Jeg er

helt tryg ved, at poleringen bliver udført som aftalt og fastlagt

i poleringsplanen og at kvaliteten altid er i orden, så vi ikke be-

høver at bruge tid på kontrol og opfølgning. 

Deres løsning til butikspolering giver os fast polering i god kva-

litet én gang hver måned. Dette matcher ret præcist vores behov,

hverken mere eller mindre end nødvendigt. Samtidig leverer An-

ders Andersens Rengøring Svanemærket Vinduespolering, hvilket

er meget vigtigt for Arbejdernes Landsbank”, 

slutter Henrik Schneller. 

Arbejdernes Landsbanks nyskabende filial AL2 byder på lækker indretning og mødefaciliteter til fri afbenyttelse.

HAR FOKUS PÅ FREMTIDEN 



Bydelen Tingbjerg ved Utterslev Mose i Brønshøj er et godt

og rart sted at bo, selv om nyhedsmediernes omtale af områ-

det har givet indtryk af noget andet. Det politiske fokus på

bandekriminalitet har medført massiv mediedækning af de 

relativt få hændelser, der har været i Tingbjerg de senere år,

og det overskygger alt det gode i Tingbjerg.

Beboere og folk, der arbejder i Tingbjerg, oplever ikke utryg-

hed eller kriminalitet i hverdagen, tværtimod. Da Kristeligt

Dagblad for et par måneder siden var i Tingbjerg for at tale

med folk, der bor der, sagde en kvindelig beboer bl.a., at

”Tingbjerg har sin helt egen harmoni. Alle kender hinanden

herude. Alle hjælper hinanden herude”.

God stemning og tro på fremtiden

Seniorkonsulent i Tingbjerg, Johnny Priess, er også lidt ærgerlig

over, at der fortsat forekommer et overvejende negativt billede

af Tingbjerg, når nu der faktisk er en god stemning i bydelen.

Johnny Priess arbejder i Tingbjerg Forum, der både er ejendoms-

kontor og et service-sundhedshus for beboerne i Tingbjerg og

Utterslevhuse. ”Tilbage i 2008 havde vi klart nogle udfordringer

med kriminalitet. Men en solid indsats fra politisk og politiets

side har virkelig båret frugt. I dag oplever vi en helt anden po-

sitiv holdning og tro på tingene her i Tingbjerg”, fortæller Johnny

Priess, der i sine 13 år på ejendomskontoret har varetaget mange

forskellige poster og derfor er godt rustet til jobbet som senior-

konsulent, hvor han involveres i alverdens daglige opgaver.
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Seniorkonsulent i Tingbjerg Forum, Johnny Priess, ses her med Jørn Hansen, konsulent i 

Anders Andersens Rengøring.

Der er så meget godt i TINGBJERG

Bevaringsværdig arkitektur

Der bor ca. 6.000 mennesker fordelt på 2200 lejemål i det ka-

rakteristiske gule 2. sals Tingbjerg byggeri, der blev opført i

perioden 1957-1975 og har egne daginstitutioner, skoler,

sportsfaciliteter mv. Bygningerne er klassificeret som beva-

ringsværdige og tegnet af arkitekt, Steen Eiler Rasmussen,

der som professor i bygningskunst bl.a. underviste Danmarks

verdensberømte arkitekt, Jørn Utzon. I midten af 1990’erne

blev bydelen udvidet med Utterslevhuse, der har sin egen

flotte arkitektur, men som både i sin placering, højde og far-

ver læner sig op ad Tingbjerg. 

Byen i byen udvikler sig

”Jeg har altid været betaget af Tingbjergs sydeuropæiske

look”, bemærker Johnny Priess og fremhæver kombinationen

af de gule sten, hvide jalousi-skodder og sorte tage. Tingbjerg

blev bygget til genhusning under moderniseringen af indre

København og blev et traditionelt arbejderkvarter.

”En stor visionsplan til bymæssig udvikling i Tingbjerg er

netop sat i gang. Vi får snart et flot nyt butiksområde og

1.000 nye privatboliger, der vil tilføre flere ressourcestærke

beboere og give et kulturelt spændende og moderne beboer-

mix. Jeg tror, Tingbjerg bliver et attraktivt og populært sted

at bo. Vi ligger midt i et naturområde og har selv mange

grønne haverum og masser af sollys, qua de lave huse – og så

er der kun 10 km til Rådhuspladsen”. 

Et servicecenter for beboerne 

I Tingbjerg Forum huset arbejder 35-40 medarbejdere dagligt

med ejendomsdrift og beboerservice. FSB, SAB og Københavns

Kommune har områdesekretariat i huset, hvor man rådgiver

og hjælper beboere i sociale spørgsmål. På hele 1. sal er der

for nylig etableret lægehus med to praktiserende læger. 

Derudover rummer huset lokaler til boligpolitiske møder og

sociale aktiviteter i relation til boligafdelingerne i Tingbjerg.

Vigtigt, at der er rent og pænt 

”Det bidrager i høj grad til den positive oplevelse og stemning

blandt beboerne, når rengøringen i de 350 opgange og 50 

vaskerier er i orden. Derfor er vi meget tilfredse med Anders

Andersens Rengøring som serviceleverandør”, understreger 

seniorkonsulent Johnny Priess. 

”Det kører bare. Tingene bliver gjort som aftalt, og der er altid

hurtig opfølgning, hvis der er behov. Dermed undgår vi util-

fredse beboere og tidskrævende klager, og kan koncentrere os

om at yde beboerne god personlig service her på kontoret.

Det vil vi meget hellere, for deres spørgsmål og sager vedrø-

rende deres bolig har altid stor betydning for dem”.

Miljørigtig rengøring i bedste kvalitet

Konsulent i Anders Andersens Rengøring, Jørn Hansen, har

været med i udviklingen af det unikke trappevasksystem, der

sikrer Tingbjerg høj kvalitet på en miljørigtig måde. ”Vi bruger

en ren mikrofibermoppe for hver etage, dvs. op til 4 styk i hver

opgang i Tingbjerg og Utterslevhuse”, fortæller Jørn Hansen. 

”Mopperne er på forhånd fugtet med sæbevand, og kombina-

tionen af moppens mikrofiber og sugeevne giver et helt unikt

resultat, når der bruges rene mopper hele tiden. Ergonomisk

er systemet også rigtig godt. Servicemedarbejderne er jo fri

for at slæbe tunge vandspande op og ned på trappen, og de

skal heller ikke vride klude op, hvilket er meget belastende

for hænder og håndled. 

Udover at give høj kvalitet og god ergonomi er løsningen også

særdeles miljørigtig. Det sparer nemlig tusindvis af liter vand

i Tingbjerg hver måned og sparer samtidig Tingbjergs kloak-

system for alt det snavs, der samles op. Snavset tager vi med

hjem til vores vaskeri sammen med de brugte mopper”, poin-

terer Jørn Hansen.

Der er masser af grønt og mange haverum i Tingbjerg.

Tingbjergs flotte nye kulturhus og bibliotek.

Langs vejene er der træer i alle størrelser.

De karakteristiske gule sted og hvide skodder.

De lave bygninger giver masser af sollys i området. 



Et STORT tillykke til vores sponsorhold Vejle Boldklub med op-

rykningen til Superligaen. For første gang siden 2009 har Vejle

nu sikret sig deltagelse i Danmarks bedste række. Dér hvor de

altid har hørt hjemme. 

Stort bifald til spillere, ledere, frivillige og fans, der har bidraget

med hjerte, sjæl og hårdt arbejde frem mod dette mål. Vi glæder

os nu til at følge Vejle Boldklubs kommende rejse i Superligaen,

hvor de nok skal give alle hold kamp til stregen. Vi ser frem til

at byde kunder, medarbejdere og andre relationer på spændende

Superligakampe på Vejle Stadion.

Et tillykke skal også lyde til F.C. København for at sikre sig plads

i europæisk fodbold. Vi ønsker løverne held og lykke i det euro-

pæiske eventyr og er overbeviste om, at FCK er tilbage helt i

top i næste Superligasæson. 

AGF glippede deltagelse i europæisk fodbold, men præsterede

den flotteste forårssæson længe. Vi krydser fingre for, at den

gode forårsstime kan fortsætte videre ind i efteråret, så holdet

kan blande sig i top fem. 

Hele Nordjyllands hold, AaB, endte på en flot 5. plads i Super-

ligaen. Vi håber, at holdet igen i næste sæson vil blande sig

med topholdene.

Vi ønsker alle fodboldglade en fortsat god sommer i VM-fod-

boldens tegn og glæder os allerede til Superligaens start

den 15. juli, så vi igen kan invitere relationer over hele landet

til spændende fodboldoplevelser.
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VELKOMMEN TILBAGE I SUPERLIGAEN VEJLE!
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Vind to VIP-billetter med spisning til en af 
følgende kampe i august/september 2018:

FCK - Sønderjyske  /  VB - OB 
AGF – Vendsyssel  /  AaB - Esbjerg

Hvilket år startede Anders sin virksomhed?

Skriv dit svar, og hvilken kamp du gerne vil se, 
i en mail til info@aaren.dk inden den 08.08.2018, 

hvor vi trækker 8 vindere á to stk. VIP. 
Vinderne får direkte besked samme dag.

STORE KAMPDAG
Store Kampdag er en årligt tilbagevendende begivenhed for

alle vores medarbejdere og deres familier, hvor vi byder på

hyggeligt samvær og nervepirrende topfodbold. Og i år var

ingen undtagelse. 

Søndag den 6. maj 2018 bød vi velkommen i Parken til et

opgør, hvor ærkerivalerne F.C. København og Brøndby IF var 

på menuen. Dagen bød på alt, hvad hjertet kunne begære;

flot solskinsvejr med mad og drikke, spil, konkurrencer og lod-

trækninger med spændende gevinster. Og den hyggelige dag

blev afsluttet med en spændende duel på grønsværen. 

I anledning af vores 50 års jubilæum og 26 år som fast 

sponsor for FCK fik alle fremmødte en unik AAR-FCK t-shirt

med det legendariske slogan ”LOYALTY IS FOREVER”. 

JUBILÆUMS-
KONKURRENCE

JUBILÆUMS-
KONKURRENCE



Vi holder Danmark og miljøet rent
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

29. aug...........Taastrup ...DR    

4. sep ...........Vejle ........ES

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

12. sep ...........Taastrup ...DR

26. sep ...........Taastrup ...DR

31. okt ...........Taastrup ...DR

6. nov............Vejle ........ES

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

14. nov............Taastrup ...DR

28. nov............Taastrup ...DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine         uge:  43     

Polishkursus                uge:  41     

Oliering                      uge:  47     

Tæpperens                  uge:  38     

Renrum                      uge:  46

                                        Vores kurser er et vigtigt redskab til udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer og sikring af et højt kvalitetsniveau.
Udover kurserne i skemaet afholder vi løbende OPSTARTSKURSER, GENTRÆNING og GMP KURSER rettet mod specifikke kunder.

Introduktionskurser
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Interne kurser frem til DECEMBER 2018

Hedvandsanlægget sørger for varmt vand præcis dér, hvor 

det skal bruges til at slå ukrudtet ned. Vi benytter ganske 

almindeligt vand, så metoden skåner miljø og drikkevand 

maksimalt.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse og gasbrændere er forbudt

mange steder på grund af miljøbelastning og brandfare.

Hedvandsanlægget er den perfekte løsning. 

GRATIS test hos dig - ring 43 99 99 99 og hør nærmere.

Vi bekæmper ukrudt med 98°varmt vand fra vores 
mobile hedvandsanlæg - og antallet af opgaver vokser 
hastigt, ligesom ukrudtet.

STOR SUCCES MED 

MILJØRIGTIG BEKÆMPELSE AF UKRUDT 


