
  

 

Anders Andersens Rengøring er ejet og ledet af Anders Andersen, der startede for sig selv i 1968 som selvstændig 

vinduespudser. I dag er vi med knap 1000 medarbejdere en af Danmarks største rengøringsvirksomheder og samtidig 

førende leverandør af kvalitet inden for DAGLIG RENGØRING, VINDUESPOLERING og EJENDOMSSERVICE. 

 

Hovedkontor: Rugvænget 40, 2630 Taastrup   

Vejle afdeling: Ladegårdsvej 18, 7100 Vejle    Aarhus afdeling.: Marøgelhøj 9, 8520 Lystrup  

Tel 43 99 99 99    info@aaren.dk    www.aaren.dk    Skadeservice: 43 99 99 98  ǀ  skade@aaren.dk.  

 

VI ER EN AF LANDETS FØRENDE LEVERANDØRER AF EJENDOMSSERVICE  

 

SUVERÆN TRAPPEVASK MED UNIKT SYSTEM 

 Bedre kvalitet – ren moppe/klud til HVER etage (4-6 stk. til 3 etager) 

 Bedre ergonomi – ingen opvridninger, ingen tunge løft 

 Bedre miljø – 90 % vandbesparelse og ingen snavs i kloaksystem 

ANDEN RENGØRING: 

 Hovedrengøring af trappeopgange 

 Opskuring af gulve og trapper; terrazzo, linoleum, fliser mv. 

 Rengøring af boligkontor, vaskeri, beboer- og festlokaler mv. 

 

SKADESERVICE DØGNET RUNDT PÅ 43 99 99 98  

AFHJÆLPNING – RENGØRING – DESINFICERING MV. 

 Vandskade (opsugning, affugtning, løsørehåndtering mv.) 

 Kloak-vandskade (+ desinficering for bakterier) 

 Fugtskader (afhjælpning, affugtning mv.) 

 SKIMMELSVAMP – CERTIFICERET HÅNDTERING 

- Analyse, affugtning, klargøring, afrensning, kvalitetssikring mv.  

 Stormskade (afdækning, oprydning, bortkørsel mv.) 

 Brand- og sodskade (opsug af slukningsvand, sodafvaskning mv.) 

 Særlig skadeservice/rengøring: Dødsbo, rotter mv. 

 

AD HOC OPGAVER - EKSEMPLER: 

 Tømning af affaldsspande i området 

 Bortkørsel af storskrald, grønt affald mv. 

 Udskiftning af sand på legepladser 

 Afrensning af grafitti, alger mv.  

 Fejning og gulvvask i p-kælder. 

AFLØSNING AF VICEVÆRT 

VED FERIE, FRIDAGE,  

KURSER OG SYGDOM. 

 

GRØN SERVICE 
OG UDENDØRS VEDLIGEHOLD 

 
 

 
 

GARTNERFAGLIG UDFØRELSE 
PLANTNING – PASNINGSPLANER – BESKÆRING – HÆKKLIPNING – PARKPLEJE  

PLÆNEKLIP – TRÆFÆLDNING/FLISNING – MILJØRIGTIG UKRUDTSBEKÆMPELSE MV.  

VEDLIGEHOLD - SOMMER OG VINTER  
RENHOLDELSE, FEJNING, P-KÆLDER, HANDY MAN, SNERYDNING, SALTNING MV. 

 



 

  

FAGMÆSSIG KORREKT (JF. DANSKE ANLÆGSGARTNERE) 

 Thorbjørn Guttesen er leder og faglig ansvarlig for vores grønne service  
og har mere end 20 års praktisk erfaring som faglært anlægsgartner. 

 Team af uddannede medarbejdere; gartneri, kurser, certificeringer mv.  

 Udførelse i henhold til retningslinjer fra Danske Anlægsgartnere.                         
Jf manual ”Pleje af grønne områder - 2016” (nyeste version).  

 VI UDARBEJDER EN SERVICEPLAN FOR HVER KUNDE.  

 

GRÆSKLIPNING OG PLEJE (IHT. TILSTANDS- OG UDFØRELSESKRAV) 

 Prydplæner 

 Brugsplæner 

 Græsflade 

 Fælledgræs 

 Sportsplæne 

 
 

RENHOLDELSE UDENDØRS:  

 Fjerne af papiraffald, blade mv 

 MILJØRIGTIG UKRUDTSBEKÆMPELSE 

 Hedvandsanlæg (98 vand), elektrisk hakkejern  

 Diverse handy man opgaver mv.  

 Snerydning, saltning 

 

KVALITETSSIKRING HVER GANG   

 Kvalitetskontrol af udført grøn service 

 Hver kvalitetskontrol dokumenteres i digital kvalitetsrapport 
 

BESKÆRING/KLIP AF BLOMST, BUSK OG HÆK (ÅRTIDSOPTIMERET) 

 Blomster:  Roser, stauder, løgplanter mv. 

 Buske: Prydbuske, bunddække og busketter 

 Hække: Prydhæk, læhæk, pur, fritvoksende 

 RÅDGIVNING OG PLAN TIL UDPLANTNING  

 Kvalitetskontrol og komplet dokumentation 

 

FÆLDNING OG STYNING AF TRÆER  

 Fældning og styning af større træer, bl.a. fra lift 

 Opskæring af væltede træer og nedfaldne grene 
inkl. bortkørsel af træaffald 

 Storm-forberedelse, fx nedskæring af ”farlige” 
træer  og grene  

 Flisning, oprydning og bortkørsel 

 

ÅRSHJUL - PASNINGSPLAN 

GRØN SERVICE OG ÅRSTIDENS OPGAVER 

MILJØRIGTIG BEKÆMPELSE AF UKRUDT 
MED MOBILT HEDVANDSANLÆG 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi anvender 98 grader varmt vand fra mobilt hedvandsanlæg til at bekæmpe og forebygge ukrudt. Det er 

den nyeste og mest miljøvenlige metode til at fjerne ukrudt. Det er samtidig effektivt og helt ufarligt.  

Sprøjtemidler er forbudt mange steder. Det samme er gasbrændere på grund af risikoen for brandulykke. 

I følge Beredskabsstyrelsen opstår der årligt ca. 300 brande efter brug af gasbrændere. 

Det varme vand trænger ned og ødelægger ukrudtsplanternes cellestruktur, så der går længere tid, før 

ukrudtet vokser frem igen. På en sæson kræves færre behandlinger med vand end med gasbrænding.  

FÅ EN GRATIS DEMONSTRATION / PRØVEOPGAVE – VI ER KLAR! 

Kontakt os venligst på es@aaren.dk eller 43 99 99 99 – så aftaler vi tid og sted. 

 

GRATIS  
PRØVEOPGAVE 
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