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Side 2

Hvis du ikke er helt tilfreds med dit nuværende

rengøringsselskab og overvejer at skifte, så er

herunder et godt råd.

Tag referencer!

Når du forhører dig grundigt hos et rengørings-

selskabs nuværende og tidligere kunder, får du

et brugbart indtryk af, hvilken rengøring og

service du kan forvente fra selskabet. Dette kan

du så vurdere i forhold til din virksomheds øn-

sker og behov.

Kontakt mindst fem referencer

Nøjes ikke med at kontakte en eller to referen-

cer, men tal med fem for hvert rengøringssel-

skab, du overvejer. Kontakt både nuværende og

tidligere kunder. Har du kig på tre rengørings-

selskaber, bør du altså tale med 15 forskellige

virksomheder og personer. Det kan lyde af

meget, men den forholdsvis korte tid det tager,

kan have afgørende indflydelse på jeres daglige

tilfredshed i lang tid fremover.   

Vurder på det rigtige grundlag 

Bagefter har du god viden om rengøringssel-

skaberne, og den er relevant, fordi den kommer

fra en kundesynsvinkel som din egen. Kombi-

neret med den information, selskaberne giver

dig, har du nu et mere komplet og reelt grund-

lag at sammenligne på.  

Dette skal du være opmærksom på

En rengøringsydelse har ingen tekniske speci-

fikationer. Der er dog flere vigtige forhold, du

kan spørge ind til for at få et fyldestgørende

billede af den kvalitet, stabilitet og ansvarlig-

hed, der kendetegner det enkelte selskab. 

Spørg referencerne, om der har været styr på

kvaliteten, og om der løbende har været fore-

taget tilstrækkeligt mange kvalitetskontroller.

Hør også referencerne om, hvordan de har op-

levet responstiden hos rengøringsselskabet. 

Er der blevet reageret hurtigt, når de har hen-

vendt sig eller lagt besked? Har servicelederne

været nemme at komme i kontakt med? Har de

været proaktive? Det er også vigtigt at høre

rengøringsselskabernes plan til en problemfri

opstart af nye kunder, fx din virksomhed. Spørg

endvidere til kundeancienniteten, altså hvor

lang tid kunderne generelt vælger at blive hos

de enkelte selskaber. Det siger noget om den

langsigtede tilfredshed.

Stabile medarbejdere er afgørende

Erfaring og stabilitet blandt rengøringsmedar-

bejderne er noget af det vigtigste i forhold til

at fastholde god rengøringskvalitet i lang tid.

Bed derfor om tal på medarbejdernes ancien-

nitet og sygefravær. Jo højere anciennitet og

jo lavere sygefravær, jo mere tilfredse, stabile,

og erfarne vil medarbejderne være. 

Jeg benytter selv referencemodellen forud for

indgåelse af større entreprise- og leverandør-

kontrakter. Vi tager også referencer, før vi 

ansætter nye medarbejdere. Alt sammen fordi

det giver større sikkerhed for at træffe det 

rigtige valg.

Jeg håber, at du på et tidspunkt kan have

glæde af ovenstående.

Med venlig hilsen 

Anders Andersen

Øst:
Rugvænget 40 · 2630 Taastrup
info@aaren.dk · www.aaren.dk

Vest:
Ladegårdsvej 18 · 7100 Vejle

Tlf. 43 99 99 99

Redaktion:
Salg og marketing,
Anders Andersens Rengøring

Layout/produktion:
www.jgc-marketing.dk

Foto:  
Fotograf John Vanges
Fotograf Lars Møller
Anders Andersens Rengøring
Bo Nielsen

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.

Sådan får du en god
RENGØRINGSLØSNING
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Side 3

Det var en ren fornøjelse at opleve vores mange fodboldglade gæster følge det spændende lokalbrag
mellem FCK og Brøndby IF. Tak for godt humør og god opførsel.

Med venlig hilsen - Thomas Rubæk

Tak for en SUPER 
FODBOLDFEST I PARKEN

FCK-direktør Anders Hørsholt og Thomas Rubæk,
underdirektør i Anders Andersens Rengøring.

Anders Andersen og Flemming Østergaard.

Før kampen skød en t-shirt kanon i løveforklæd-
ning t-shirts op til udstrakte arme på tilskuer-
rækkerne.

CEO Henrik Mikkelsen, Gemini - inspektørassi-
stent Andreas Andersen og driftschef Knud 
Andersen, Anders Andersens Rengøring -CEO 
Thomas Gamst, Kontrapunkt - CEO Søren Jönsson.
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Side 4

I teknisk afdeling har vi fem erfarne og fagligt stærke rengø-

ringsteknikere, som konstant arbejder på at skabe innovation

og optimeringsgevinster til dig og din virksomhed.

Til nye kunder udarbejder teknikerne løsninger, der matcher

markedets skrappeste kvalitetskrav. De har i kriseårene udviklet

nye rengøringsprogrammer, der bevarer det høje kvalitetsni-

veau, men til lavere omkostninger end tidligere set. Disse nye

konkurrencestærke løsninger kalder vi "alternative besparende
tilbud".

Rengøringsteknikerne har tæt føling med alle igangværende

kundeopgaver, hvor de hver især er koblet på som supervisorer

for driften. De er eksperter i at omsætte erfaringer på et ren-

gøringssted til optimering i rengøringen, så kunderne løbende

oplever nye besparelser eller udvidet service i hverdagen.

Knowhow fra hele verden
Kvalitetsrengøring forudsætter, at der på hvert eneste trin i

planlægningen er fokus på kvalitet. Derfor er vores unikke tek-

niske afdeling helt central. Rengøringsteknikerne henter inspi-

ration og viden fra messer og seminarer rundt om i verden for

hele tiden at kunne tilbyde løsninger, der sikrer kunderne nye

gevinster, fx årstidsrengøring, tidsbesparende materialer og 

metoder mv.

Seneste nye er instruktionsvideoer
På vores forskellige kurser får medarbejderne grundig instruk-

tion og vejledning, men kan jo godt bagefter komme i tvivl om

nogle detaljer. Derfor har vores rengøringstekniske af-

deling udarbejdet instruktionsvideoer, så medarbej-

derne kan selvtræne og genopfriske det, de har lært.

Dette er med til øge kvalitetssikkerheden ude hos 

kunderne. Medarbejderne kan se instruktionsvideoerne

på tablet, Ipad, pc og smartphone. For at se en instruktions-

video på smartphone skal de blot 

scanne en QR kode.

Der står 5 eksperter bag

LØSNINGEN til DIG

Hans-Christian 
Bach Overholdt

Lotte Kjær Jessen Lars Rubæk Kiil,
afdelingsleder

Jannie K. Andersen Morten Peytz
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Side 5

Kundespecifikke opstartskurser
Vi indsætter altid dobbelt bemanding i rengøringen i opstarts-

perioden hos nye kunder. Inden opstart instruerer rengørings-

teknikerne assistenter og serviceledere på et intensivt op-

startskursus. Her gennemgås kundens særlige behov og ønsker

i relation til de konkrete rengøringsplaner. Dette trænes i dyb-

den, så både assistenter, tilsynsførende, inspektør og driftsleder

kender opgaver og forventninger til bunds inden start.

Miljø og grønne regnskaber
Det er også rengøringsteknikerne, der styrer vores miljøindsat-

ser. I oktober 2011 sørgede de for, at vi blev Danmarks første

landsdækkende rengøringsselskab med Svanemærkning. Senest

har de udviklet grønne regnskaber, så hver kunde kan følge sin

egen rengørings miljøpåvirkning. Med det grønne regnskab får

kunden samtidig præcise forslag til at opnå nye miljøgevinster

i egen virksomhed.

360 graders optimering
Opstarten hos en ny kunde styres af den rengøringstekniker,

der har projekteret opgaven og udarbejdet rengøringsplanerne.

Efter opstarten følger rengøringsteknikerne kunden tæt i al den

tid, kunden er hos Anders Andersens Rengøring. Derved opnår

teknikerne en dybtgående viden, som de bruger til at optimere

service og effektivitet, så levering altid sker til en konkur-

rencedygtig pris.

Teknik til dyrebare overflader
Rengøringsteknikerne er eksperter i rengøring af sarte overfla-

der, fx forkromede flader, nylagte trægulve, dyrt inventar og

designermøbler. Flotte forkromede overflader kan blive ridset,

hvis man benytter en forkert klud, og bliver matte og triste,

hvis et forkert rengøringsmiddel benyttes. Vores teknikere 

sørger for flotte resultater på alle overflader.

Har du særlige rengøringsudfordringer i din virksomhed, så kon-

takt trygt vores tekniske afdeling på 43 99 99 99 eller

info@aaren.dk. Vores eksperter sikrer dig seriøs hjælp og råd-

givning fra start.

På sarte overflader som højglans krom og ulakeret træ, er det særligt vigtigt at
anvende de rette materialer og midler.

Her fra et specifikt opstartskursus forud
for opstart hos Berlingske Media.

rus_efterår_2014_Layout 1  15/10/14  14.31  Side 5



Side 6 Det startede for 265 år siden

Berlingske Media sendte sin første avis på gaden i 1749, og

har således 265 års jubilæum i år. Nedslag i koncernens spæn-

dende historie viser, at der virkelig har været tryk på gennem

årene. Fx blev B.T. lanceret i 1916, Søndags-B.T. i 1921, Jyske

Tidende i 1929 og Billed-Bladet i 1938, for blot at nævne

nogle af de blade, Berlingske Media har bragt til verden.

Hæder og ære i Danmark og Europa

1960’erne var en unik tid for Berlingske Media, der i 1964 var

indehaver af Danmarks to største aviser, Berlingske Tidende

og B.T. Ved årtusindeskiftet udgav man gratisavisen Urban,

der også blev Danmarks mest læste avis. For tre år siden ople-

vede Berlingske Tidende ny, flot hæder, da avisen blev relance-

ret med nyt layout og navnet ’Berlingske’, og efterfølgende blev

kåret til ’European Newspaper of The Year 2011’.

Berlingske Media udgiver i dag et stort antal trykte og nye

digitale medier, der omfatter on-line aviser, apps til mobile

enheder, nyhedstjeneste, Radio24syv, Netdoktor.dk, SweetDeal

og mange andre kendte portaler.

Altid pres på i Pilestræde 34

Én ting, der har været uændret næsten siden starten, er 

matriklen, Pilestræde 34. Allerede i 1765 flyttede Berlingske

ind på denne adresse, og bor der stadig. I 2008 samlede 

Berlingske Media alle sine københavnske medarbejdere i 

Pilestræde 34, da huset havde undergået en forvandling efter

to års gennemgribende renovering. 

”Vi har aktivitet i døgndrift her i Pilestræde”, fortæller servi-

celeder Ninne Hofmann fra Berlingske Medias facility center.

”De første møder ind kl. 05.00, og de sidste går ud på natten,

afhængig af nyhedsstrømmen fra verden omkring os. De mange

mennesker (800 medarbejdere) og det høje aktivitetsniveau

sætter tydelige spor i huset, så vi har egentlig altid ønsket at

få behovsrengøring, hvor der hele tiden tages hånd om det, der

trænger mest”.

Ja tak til behovsrengøring

”Da vi fik henvendelse fra Jacob fra Anders Andersens Rengø-

ring, og hørte, hvad de ville præsentere for os, så var det præcis

den behovsrengøring, vi havde ønsket os i årevis. De havde altså

tænkt på samme måde som os. Så efter en række møder med

BEHOVSRENGØRING
er blevet en SUCCES

Aktiviteten i mediahusets Newsroom afspejler, om der er store danske og
udenlandske 'breaking news' i gang. Der kan være temmelig hektisk.

”Hele opstarten af rengøringen var enormt professionel planlagt og gennemført”, fortæller serviceleder hos Berlingske Media,

Ninne Hofmann, i et interview om opstarten af behovsrengøring fra Anders Andersens Rengøring.

Ninne Hofmann er serviceleder i Berlingske Medias store domicil i 
Pilestræde 34, der er arbejdsplads for mere end 800 medarbejdere.
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Jacob og rengøringsteknikeren HC (Hans-Christian), der afdæk-

kede vores konkrete behov og ønsker, fik vi lavet en god aftale

til en fornuftig pris.

Hele forløbet frem til indgåelse af den landsdækkende aftale

var super godt og professionelt. Aftaler og deadlines blev over-

holdt i hele landet, og alle fra Anders Andersens Rengøring er

dejligt jordnære, så det var altid nogle gode og behagelige

møder, vi havde”.

Opstarten var meget professionel

”Tidlig morgen på opstartsdagen var jeg den eneste fra Berling-

ske, der deltog. Jeg havde frygtet, at jeg skulle hjælpe med alt

muligt. Men der var overhovedet ikke brug for mig … jeg kunne

gemme al min frygt væk, for der var styr på tingene. Hele op-

starten var enormt professionel planlagt og gennemført. Der var

sat dobbelt bemanding på, og HC havde instrueret alle godt i,

hvad de skulle. Samtidig var der overskuelige opstartsplaner og

nyt klargjort rengøringsudstyr. Så jeg blev hurtigt helt lettet,

og kunne slappe af. ”De er overalt”, sagde en af mine kolleger

senere på dagen om det store rykind af Anders Andersen folk”.

Lutter positive tilbagemeldinger

”Folk bemærker, at rengøringen er blevet bedre, og nævner bl.a.

trapperne, hvor hvert trin nu er blevet skuret godt og grundigt.

Vi har kun fået positive tilkendegivelser. End ikke Anders 

Andersens Rengørings idé om centrale skraldespande, i stedet

for papirkurve ved skrivebordene, har givet negative kommen-

tarer. Derved har vi både sparet tid og penge og reduceret 

miljøbelastningen. Vores lokationer ude i landet melder lige så

positivt tilbage, som vi gør her i Pilestræde”.

Ros og flere opgaver til servicemedarbejderne

”Vi er blevet meget glade for Gert som inspektør og Rose Marie

som fast tilsynsførende. Det er rart med dedikerede serviceper-

soner, der selv kan tænke og se, hvad der er behov for. Gert er

proaktiv, og god til komme med nye løsninger. 

Nu udvider vi samarbejdet. Vi vil gerne have Anders Andersens

Rengøring til også at levere hygiejneartikler, papir, sæbe, måtter

mv., så det er samme team, der tager sig af alle vores service-

opgaver, og vi kun skal henvende os ét sted”, siger Ninne 

Hofmann afslutningsvis. 

Side 7

Tilsynsførende Rose Marie og inspektør Gert Brodthagen
med to assistenter fra rengøringsteamet.

Da Pilestræde 34 blev totalrenoveret, gik en afdeling
med smukke gamle 'royale' lokaler fri. Lokalerne benyt-
tes stadig, når de kongelige er på besøg i anledning af
bl.a. prisuddelinger.

Seniorkonsulent 
Jacob Levin Svendsen, 
Rose Marie og Ninne Hofmann 
foran væg med de seneste 
30 dages Berlingske forsider.

Jacob og Ninne ved den 
digitale nyhedsskærm i 
receptionen.
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Side 8

Det Kongelige Bibliotek genvalgte tidligere i år Anders 
Andersens Rengøring som leverandør til vinduespolering.

"Vi har poleret vinduer og facader på Den Sorte Diamant fra

første dag, da bygningen stod færdigbygget i 1999", fortæller

driftsleder Frank Johansen, der har et billede af den unikke

bygning hængende på sit kontor.

"Det er stadig en udfordrende poleringsopgave, der stiller høje

krav til både håndværk, erfaring og teknologi. De mange svært

tilgængelige steder på bygningen kræver, at vi har gang i flere

slags lifte, og desuden benytter stilladser og teleskopstænger.

Men, det er jo den type opgave, der er sjov at løse, netop fordi

den kalder på alle vores faglige kompetencer".

Sikkerhed frem for alt
"Vi har også konstant fuld koncentration omkring sikkerheden.

Det gælder både i forhold til vinduespudserne, der arbejder på

høje og vanskelige områder, og derfor følger særlige procedurer

og anvender faldsikringsudstyr. Og det gælder i forhold til bru-

gere og publikum, som sikres ved hjælp af afspærring ind til de

område, hvor vi arbejder", understreger Frank Johansen.

Kort om Det Kongelige Bibliotek
Det Kongelige Bibliotek er Danmarks Nationalbibliotek og 

Københavns Universitetsbibliotek. Biblioteket forvalter vores

nationale kulturarv af skriftlige værker, fx bøger, tidsskrifter,

aviser, men også billeder, fotografier, musik mv.

Udover at bevare kultur- og litteratursamlingerne til frem-

tidens generationer, bruges de også af forskere og studerende,

og til at formidle viden til danskerne gennem diverse 

oplevelsesaktiviteter. 

15 års polering på DIAMANTEN
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"Der er mange vinduer i det nye, flotte Aarhus City Tower, rigtigt mange endda. 

Og Anders Andersens Rengøring er valgt til at varetage den løbende vinduespolering

og facadevask. Det er vi selvfølgelig meget stolte af", fortæller Ronny Seberg, der er

inspektør for vinduespoleringsopgaven.

"Poleringen foretages fra gondol, der hejses ned fra højhusets tag. Vi udfører også

daglig rengøring i Aarhus City Tower. Det gør vi hos advokatvirksomheden Bech-Bruun,

der har sit Aarhus domicil i højhuset".

Aarhus City Tower er 92 meter højt og byens næsthøjeste bygning, kun overgået

med få meter af domkirketårnets spir. Det er en lavenergibygning på 25.000 

kvadratmeter til hotel og kontor. På hele sydfacaden er der integreret et kæmpe

solcelleanlæg. Bygningens ejer er Hans Lorenzen, der har en lejlighed øverst oppe

på 680 kvadratmeter.

Side 9

Selv om Den Sorte Diamant er en oplevelse i
sig selv, er der mange andre grunde til et
besøg, fx koncerter, foredrag, forestillinger 
og udstillinger. Se mere på www.kb.dk.

Vinduespolering og daglig rengøring i

AARHUS CITY TOWER
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Side 10

Når SKYBRUD giver HOVEDBRUD
Siden århundredets voldsomste skybrud i juli 2011 har vi oplevet

flere store skybrud i Danmark. Og alt tyder på, at de bliver et

mere og mere almindeligt fænomen fremover. 

De seneste skybrud har været mindre end det for tre år siden,

men alligevel har regnvand og kloakvand givet problemer og

forvoldt skader mange steder.  

Afhjælpning af vandskader i København 
Business Danmark, der ligger i Nørre Farimagsgade i København,

har i flere omgange benyttet Anders Andersens Rengøring til

skadeservice i forbindelse med skybrud. Det fortæller den ind-

købs- og ejendomsansvarlige Inge Lindgren.

”Skybruddet i 2011 glemmer jeg aldrig. Vores store kælder lignede

en svømmehal, det var bare ulækkert kloakvand i stedet for klor-

vand. Næsten alt i kælderen blev ødelagt; borde, stole, tryksager,

arkivskabe og meget andet. 

Vi opdagede vandskaden tidligt mandag morgen, og ringede til An-

ders Andersens Rengøring. Jeg blev meget imponeret, for lynhurtigt

ankom to skadeservicefolk, der straks gik i gang med at fjerne vand.

De tilkaldte selv ekstra mandskab, så der på kort tid var seks mand,

der arbejdede på at løse opgaven. Det var fantastisk. 

Det er også godt, at de selv medbringer alt det nødvendige ma-

skineri, altså både vandpumper, slamsuger, desinficeringsudstyr

og affugtere. Sådan er det hver gang, og jeg er meget tilfreds med

den hurtige og effektive service, vi har fået. 

Senest var ved skybruddet i slutningen af august, hvor vi igen op-

levede opstigende kloakvand. Det var ikke så slemt som 2011,

men slemt nok”, fortæller Inge Lindgren.

Skadeservice og ekstra mandskab på rekordtid 
Skadeserviceafdelingen hos Anders Andersens Rengøring har

et komplet akutprogram til håndtering af vandskader. Der er

døgnservice, og der rykkes hurtigt ud.

Vi har over 100 medarbejdere inden for ejendomsservice, og kan

derfor udvide indsatsstyrken betragteligt på ganske få timer. 

Få hurtig assistance ved skybrud - Ring 43 99 99 98.

Fugtstyringen indstilles på de
mobile affugtningsanlæg, som
omplaceres flere gange i 
affugtningsprocessen.

Billeder fra vandskade hos Business Danmark.
Når kloakvandet er pumpet væk, skal der 
rengøres og desinficeres for skidt og slam.

Inge Lindgren er ejendomsansvarlig hos Business Danmark, der er fagforening
inden for salg, marketing og rådgivning.

Medarbejder i skadeservice, Jør-
gen Tholstrup, viser hvor højt
vandet nåede op i kælderen i
en beboelsesejendom. 
(Skybrud, august 2014).

Når vandet er fjernet og der er
udført desinficerende rengø-
ring, bliver fugtniveauet målt
løbende, indtil det igen er 
normalt.
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Side 11

På Amager Strand tårner flotte og supermoderne mini-skyskrabere sig op. De

ligger side om side og giver associationer til den berømte skyline i New York.

Det er derfor, husene bliver kaldt "Lille Manhattan" og Københavns skyline.

Anders Andersens Rengøring er valgt til at stå for trappevask og rengøring i

de fleste af højhusene. Det er vi naturligvis stolte over.

Trappevask på Lille Manhattan

KØBENHAVNS SKYLINE
Servicemedarbejderne
Yvonne og Helena i 
Øresundstårnets flotte 
opgang.

Øresundstårnet er med sine 21 etager Danmarks
næsthøjeste boligbyggeri.

Serviceteamet sammen med inspektør
Jesper Petersen, der er opgave-

ansvarlig på Lille Manhattan.

Det højeste hus er 'Øresundstårnet', der er Danmarks næst-

højeste boligbyggeri. Fra toppen af dette, og de andre 

højhuse, er der en fabelagtig udsigt ud 

over København til den ene side, og til 

Øresund og Sverige til den anden side.
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Side 12 I september 1989 gik en ung kaptajn i land for at havne i

rengøringsbranchen. Her fik han et lederjob, hvor han skulle

til at styre på en helt ny måde. Den unge kaptajn var Palle

Brosbøl Hansen, han er fortsat i branchen, nu som afdelings-

leder for Anders Andersens Rengøring i Vejle. 

10 gode år i Jydsk Rengøring
Palle Brosbøl Hansen har netop nu 25 års lederjubilæum i ren-

gøringsbranchen. Han startede som driftsleder i Jydsk Ren-

gøring, hvor han gradvist avancerede til mere og mere

betroede lederjobs i rengøringsdriften.

”Tiden går stærkt. Tænk, at der er gået 25 år. Den gang i 1989

var jeg i Rederiet Dannebrog som kaptajn på færgeoverfarten

mellem Holland og England. Jeg søgte orlov for at prøve et job

på land, som jeg havde fået tilbudt. Det var et lederjob i Jydsk

Rengøring”. 

Det viste sig at være så godt og spændende, at Palle forsatte

sin kurs og karriere i rengøringsbranchen. Da Jydsk Rengøring

blev solgt til et større rengøringsselskab i år 2000, valgte

Palle at gå ind i et helt tredje rengøringsfirma, hvor han sam-

men med nye kolleger var med til at skabe stor regional vækst

for det nye selskab. Men han savnede faktisk tiden i Jydsk

Rengøring.

Genfandt sammenhold i Anders Andersens Rengøring
”Det var en god tid i Jydsk Rengøring. Det var et kanon godt

firma, der leverede god og ærlig kvalitetsrengøring, som man

altid kunne stå inde for. Kunderne var glade og tilfredse, og der

var en god stemning i firmaet. Alle medarbejdere kendte hin-

anden, talte sammen og hjalp hinanden. Der var et virkelig godt

sammenhold. Alt dette genfandt jeg faktisk i Anders Andersens

Rengøring, da jeg blev afdelingsleder i 2009”.

Samme gode værdier – fokus på medarbejderne
”De to virksomheders historier ligner hinanden utrolig meget,

og det er også de samme værdier, der præger dem. Det handler

meget om fokus på medarbejderne, der på alle måder er helt

centrale i den stabile levering af god rengøring og service. 

Medarbejderne skal behandles godt og have lyst til at blive i

virksomheden i mange år. Jo længere anciennitet, jo bedre -

også for kunderne. Med stigende anciennitet vokser den sam-

lede erfaring og know how i medarbejderstaben. Det giver sta-

bilitet og tryghed ude hos kunderne, og kunderne oplever, at

vores medarbejdere kan se og tænke selv – og det er noget af

det, vi er kendte for”.

Kunderne bliver i mange år
”Jeg tror helt klart, at hvis man formår at fastholde sine med-

arbejdere, vil man også fastholde sine kunder. Det hænger sam-

men. Det er også derfor, at vi inden for daglig rengøring bevidst

fravælger at deltage i offentlige licitationsopgaver. Disse hand-

ler kun om pris og er kortvarige, hvilket gør det svært at holde

på gode medarbejdere.

Vi vil hellere levere kvalitetsrengøring til kræsne private 

virksomheder, der selv kan vælge at blive hos os i mange år.

Og det gør langt de fleste. Det er derfor, vi har en høj gennem-

snitlig kundeanciennitet i Anders Andersens Rengøring på 

næsten 9 år”, understreger lederjubilar og afdelingsleder 

Palle Brosbøl Hansen.

Kaptajnen har styret RENGØRING i 25 år

Lederjubilar og 
afdelingsleder 
Palle Brosbøl Hansen.
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Alle der har fulgt dansk fodbold bare en lille smule inden for

de sidste 20-25 år, har hørt om Kim Brink. Både sportsligt og

erhvervsmæssigt har Kim Brink været nytænkende og skabt

mange flotte resultater. 

Kim Brink har sagt ja til at supportere Anders Andersens

Rengøring i Vejle omkring det fynske område, hvor han har et

unikt kendskab og netværk.

Kim Brinks enestående karriere
I starten af sin karriere tog Kim Brink en Cand. Merc. uddan-

nelse i International markedsføring. Derved fik han et funda-

ment for de topposter, han har haft i fodboldverdenen, bl.a.

11 år som direktør i Odense Boldklub. 

Kim Brink har nærmest været synonym med Odense Boldklub,

og blev kaldt Mr. OB. Som superligatræner for OB i perioden

1991-94 var han med til at slå selveste Real Madrid. Fra 1995

til 2000 var Kim i F.C. København, først som superligatræner og

siden sportschef, hvilket Flemming Østergaard valgte ham til.

For nylig har Kim startet eget rådgivningsfirma, KB Manage-

ment, inden for Sport Marketing og Sport Intelligence.

Godt gensidigt kendskab
Kim Brink kender både Anders Andersens Rengøring og

Anders Andersens fra årene i F.C. København, hvor vi har

været sponsor siden klubbens etablering i 1992. Kim Brink

kender også afdelingsleder Palle Brosbøl Hansen i Vejle fra

sponsorsamarbejde og netværk omkring Vejle Boldklub.  

Det er altså med et godt gensidigt forhåndskendskab til 

Anders Andersens Rengøring, at Kim Brink nu med personlig

sparring og support bidrager til at give vores virksomhed et

godt rygstød på det regionale rengøringsmarked. 

Side 13

Der var godt humør, gode ben og positiv feedback fra de ca. 70

deltagere ved vores cykelevent – Rundt om Vejle - som vi med

hjælp fra det professionelle cykelhold Team Cult Energy Vital

Water og Vejle Boldklub fik afviklet fredag den 13. juni 2014. 

Vi gentager arrangementet i juni 2015, så hvis du er frisk på at

cykle ”Rundt om Vejle” i juni 2015, så hold øje, når vi til foråret

udsender invitation og nærmere information.

Afdelingsleder Palle B. Hansen
byder velkommen og starter
løbet for de 70 motionsryttere
og de professionelle løbsguider
fra Team Cult Vital Water.

Professionel support med 
KIM BRINK på holdet

Vi gentager "Rundt om Vejle" i 2015
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Side 14

Fokus på MILJØ og
SIKKERHED i nye biler

Er din virksomhed kunde hos os inden for daglig rengøring, har

I mulighed for at få leveret papirvarer og hygiejneartikler

til markedets skarpeste priser. I kan samtidig få et helt

ekstraordinært godt tilbud på nye dispen-

sere.

Hør, hvordan I får en attraktiv af-

tale. Ring 43 99 99 99 til kunde-

konsulent Vibeke Keller eller send

e-mail til vik@aaren.dk.

Få papirvarer til SUPERPRIS
hvis du er rengøringskunde

Der er rigtigt mange, der synes, at de hele tiden ser en af Anders

Andersens Rengørings hvide biler med det grønternede logo. 

Og ja, sådan kan det sikkert godt opleves, når nu vores bilflåde

tæller mere end 200 hvide person- og transportbiler dekoreret

med logo.

Samtlige biler er af mærket VW Volkswagen, og de fordeler sig

hovedsageligt på modellerne Golf, Passat, Caddy og Transporter.

Grønt miljø med Blue Motion

I den løbende udskiftning til nye biler lægges der stor vægt på

sikkerhed og miljøvenlighed. Efterhånden er størstedelen af

vores biler udstyret med VW’s miljøoptimerede Blue Motion Tech-

nology. Den sikrer et væsentligt mindre brændstofforbrug og

store CO2 reduktioner i forhold til tidligere. Eksempelvis er 

bilerne designet til at minimere vindmodstanden. 

De er monteret med en højere gearing, og når de bremser, gen-

vindes en del af bremseenergien. Det hele er med til spare

brændstof og begrænse miljøbelastningen. Generelt giver Blue

Motion teknologien brændstofbesparelser på ca. 35-40 %. Vores

nye Golf biler har ren Blue Motion teknologi, og kører nu godt

30 kilometer på en liter brændstof. Det er mere end 50 % bedre

brændstofudnyttelse end med den tidligere model.

Sikkerhed for mere sikkerhed

Bilerne har det nyeste sikkerhedsudstyr, bl.a. 'Flat tire' indi-

kator, der fortæller chaufføren, hvis et dæk har for lavt tryk.

Korrekt dæktryk er meget vigtigt for sikkerheden. Et eksempel

på ekstra personsikkerhed er trykudligning i kabinen, hvis en

airbag skulle blive udløst. Trykudligningen sker automatisk

med lynhurtig nedrulning af en rude.

Knud Andersen er ansvarlig for bilparken i Anders Andersens Rengøring. Han ses her i sort trøje sammen med tre repræsentanter fra VW Ringsted, der har leveret
de fem nye VW Transportere. Fra venstre er det VW erhvervssælger Claus Funder, VW salgschef Christian Jensen og VW salgskonsulent Jan Lassen.
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KONKURRENCE

Heldigvis lykkedes det FCK at kvalificere sig til Europa League,

og holdet har indtil videre leveret en fin præstation. Bille-

derne er fra kampen mod finske Helsinki i PARKEN, hvor FCK

vandt 2-0. Det gav optimisme frem mod næste kamp mod 

Torino i Italien. Med lidt held var den være blevet uafgjort.

Torino var styrende, og havde flere farlige chancer, men fik

først scoret sidst i kampen på straffespark. Det bliver spæn-

dende at følge FCK's næste europæiske kampe. Der er stadig

gode chancer for succes. Det er der også i Superligaen, selv

om det holder hårdt. Der er i skrivende stund ni points op til

FC Midtjylland på førstepladsen. FCK indtager femtepladsen,

et point foran Brøndby på sjettepladsen.

På Jyllandssiden har Vejle Boldklub haft mere end det sports-

lige at se til de seneste uger. En truende konkurs blev heldig-

vis reddet på målstregen. Vi ønsker VB al mulig held og lykke

med både det sportslige og økonomiske i resten af sæsonen.

Weekend efter weekend høres  jubelbrøl over alt i Jylland. Det

er lyden af jyske håndboldfans, der hepper på deres helte.

Håndbold er vildt populært i Jylland. Anders Andersens Ren-

gøring har i denne sæson valgt at indgå blandt sponsorerne i 

håndboldklubben BSV, der står for Bjerringbro-Silkeborg-Voel.

Vi glæder os til at følge vores tre klubber.

Side 15

Tæl biler og vind billetter til

FCK's kamp mod italienske 

Torino i PARKEN torsdag den

11. december 2014.

Vi har placeret små Anders 

Andersens Rengørings biler rundt

om på siderne i dette magasin.

Tæl bilerne, og skriv antallet i en

mail til info@aaren.dk. ALLE små

biler skal tælles med. Send dit

svar senest d. 10. november 2014,

og deltag i lodtrækningen om 

10 x 2 billetter.

Kom så 
FCK, VB og BSV!
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Vi holder både Danmark og miljøet rent fra vores to store driftscentre
Driftscenter Taastrup: Rugvænget 40, 2630 Taastrup · Driftscenter Vejle: Ladegårdsvej 18, 7100 Vejle

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

29. okt ..........Taastrup ......DR      
5. nov .........Taastrup.......ES

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

17. dec..........Taastrup ......DR
7. jan ..........Taastrup.......ES

28. jan ..........Taastrup ......DR
3. feb ..........Vejle ...........ES

24. feb ...........Vejle........DR
25. feb ...........Taastrup ...DR
4. marts .......Taastrup ....ES    

25. marts .......Taastrup ...DR
29. april.........Taastrup ...DR
5. maj ..........Vejle ........ES
6. maj ..........Taastrup ....ES

19. maj ..........Vejle........DR
27. maj ..........Taastrup ...DR
17. juni..........Taastrup ...DR

Specialkurser

Gulvvaskemaskine         uge:  50    11    24

Polishkursus                uge:  47    4     17

Oliering                      uge:  46    6     20

Tæpperens                  uge:  43    3     16

Renrum                      uge:  12           

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  JUNI 2015

”Vi har et fremragende samarbejde 
med Anders Andersens Rengøring. 

I mine 12 år her på chokoladefabrikken har
jeg prøvet mange forskellige 

rengøringsselskaber, og 
Anders Andersens Rengøring er klart 
det mest professionelle og stabile, 

vi har haft på opgaven.”
Fabriksdirektør Morten Willadsen, 

Magillum Chocolate Factory
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