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Hos PlusRen sætter indehaveren Andreas Le-
garth en ære i at se potentiale og ansætte de 
mennesker, der ellers ville være på kanten af 
jobmarkedet grundet helbred. For det fokus 
har han bl.a. fået kommunens handicappris.

Af Lisbeth Jansen

wDa Andreas Legarth var 
13 år, fik hans far en diag-
nose, som faren havde set 
komme over længere tid. 
Nervesygdommen sclerose. 
Diagnosen fik vidtgående 
konsekvenser umiddelbart 
efter. Faren, der var elek-
tromekaniker, blev bedt om 

at kontakte kommunen for 
at få førtidspension, og An-
dreas Legarth så sin far få 
taget arbejdsglæde og gåpå-
mod fra sig. Dengang kunne 
Andreas Legarth ikke gøre 
noget for at hjælpe sin far i 
arbejde, men her omkring 
30 år senere er det netop 

denne type mennesker, An-
dreas Legarth har fokus på 
at ansætte i sin virksomhed. 
Mennesker, der som hans 
egen far, alt for tidligt står 
på kanten af deres arbejdl-
siv grundet helbredsmæssi-
ge årsager.

- Jeg var 13 år, da min far 
fik konstateret sclerose. Han 
fik hurtigt et stempel. Han 
fik at vide lige efter diagno-
sen, at han skulle kontakte 
kommunen om førtidspen-
sion. Dengang var der ikke 
noget, der hed personlig as-
sistance eller fleksjob. Jeg så 
bare, hvordan min far blev 
sat ud på et sidespor - og at 
kunne give andre den chan-
ce han ikke fik, det betyder 
bare meget, siger Andreas 

Legarth.
Han ansatte den første 

fleksjobber for 10 år siden. 
Vedkommende endte med 
en ordning med personlig 
assistance, der betyder, at 
den ansatte får hjælp til at 
udføre praktiske opgaver i 
et vist antal timer om ugen 
grundet enten fysisk eller 
psykisk varig funktionsned-
sættelse.

- For cirka 10 år siden fik 
vi en medarbejder ind med 
udfordringer på grund af 
sygdom. Dér undersøgte jeg, 
hvad jeg kunne gøre, og jeg 
fandt ud af, at der var noget, 
der hed personlig assistan-
ce, og at det er noget kom-
munen betaler tilskud til. I 
dag er det få, vi har ansat i 
fulde 37 timer, og en tredje-
del af vores egne medarbej-
dere er ansat i fleksjob. Det 
er lettere for os at ansætte en 
person til opgaver tre timer 
hver dag, end at fylde den 
resterende tid op til 37 timer 
ud med noget vilkårligt. 
Man kan sige, at klodserne 
passer. Det giver så meget 
mening for os at ansætte folk 
i fleksjob, fordi de opgaver 
vi får, svarer til det antal ar-
bejdstimer, de ansatte er ud-
redt til, forklarer PlusRens 
direktør.

For ham er det således lo-
gisk at matche de enkelte an-
satte med de enkelte opgaver 
og få det til at gå op på den 
måde, også i forhold til hvad 
medarbejderne kan udføre.

Alle har en chance
- Der er en del virksomhe-
der, der ikke ønsker at an-
sætte folk i fleksjob. Men 
hvis man har et handicap 
eller en fysisk skade eller 

diagnose som en diskuspro-
laps eller andet, så er man jo 
ikke syg i samme forstand 
som hvis man havde influ-
enza. De kan og vil stadig ar-
bejde, og de flekstidsansatte 
er sat til den tid, de kan klare 
og bliver også sat til bestem-
te opgaver, siger Andreas 
Legarth. 

At rengøringsbranchen 
er et sted, hvor alle uanset 
baggrund har en chance, 
har Andreas Legarth talt 
om ved tidligere lejligheder. 
Han er bevidst om det og 
bruger det til at favne andre.

Eksempelvis samarbejder 
PlusRen med kommunen og 
jobcentret om at få ledige i 
arbejde. Og indimellem er 
virksomheden med til at ud-
rede, om en person er egnet 
til fleksjob eller førtidspen-
sion. I 2020 modtog Andreas 
Legarth sågår årets handi-
cappris i Høje-Taastrup for 
PlusRens indsats på områ-
det.

Startede op med lånt grej
Andreas Legarth har altid 
vidst, at han skulle være 
selvstændig, og han begynd-
te sin virksomhed ene mand 
i 2005 under navnet AL Pole-
ring, hvor han tilbød vindu-
espolering. Rent uddannel-
sesmæssigt har han en hf og 
en »halv« datamatiker, som 
han formulerer det. 

Interessen for vunduespo-
lering fik han gennem sit 
første rigtige job som vindu-
espudser, og på en eller an-
den måde har kærligheden 
til faget hængt ved, da han 
skulle vælge spor, og opga-
verne som selvstændig er 
siden blevet udvidet.

- Man møder mange men-

nesker i det her fag. Man ar-
bejder i dagtimerne og går 
udenfor hele året som vindu-
espudser,  Det er kun tre må-
neder, at det er meget koldt. 
Det er også et fag, hvor det er 
let at starte op, siger han om 
fordelene.

Da han begyndte selv, var 
det med en del lånt udstyr og 
nul kroner i startkapital.

- Vi havde en bil, den kørte 
jeg ud i, så min kone måtte 
cykle på arbejde. Jeg lånte 
en murerspand af min svi-
gerfar og tiggede gamle vi-
skestykker af min mormor 
og andre familiemedlem-
mer. Jeg brugte vores egen 
printer til at lave flyers, som 
jeg kørte rundt med i lokal-
området. Jeg er vokset op i 
Sengeløse, men på det tids-
punkt boede vi i Hedehuse-
ne. Jeg købte kun en skvis 
for 84 kroner til at pudse 
vinduer med, og så var det 
i gang, husker Andreas Le-
garth.

Snart var der behov for at 
ansætte en ekstra mand, og 
i dag beskæftiger Andreas 
Legarth omkring 50 menne-
sker, hvoraf de 20 personer 
er ansat i PlusRen. Opga-
verne omfatter nu både ren-
gøring, vinduespolering, 
kantineservice og facility 
service.

Arbejder på 
virksomheden
Da han begyndte sin virk-
somhed, blev fakturaerne 
skrevet i Word, og der var 
ikke noget, der hed PBS eller 
MobilePay.

Andre ting er også sket si-
den dengang.

- Jeg er gået fra udførsel af 
rengøringsarbejdet til plan-

Virksomhedsejer  
tænkte på sin fars  
sclerose da han  
ansatte de første  
fleksjobbere

Malermester Martin Kjærgaard Madsen har stor erfaring som maler 
i forbindelse med nybyggeri, renovering og vedligeholdelse. 
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Du kan kontakte os på telefon 21 44 55 75, 
hvis du vil lave en a� ale om en besigtigelse. 
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Da Andreas Legarth startede sin virksomhed op, var han ene mand og lånte en del udstyr for at kunne 
udføre opgaverne. Med tiden er han gået fra selv at udøve rengøringsopgaverne til at føre tilsyn og 
arbejde for virksomheden som helhed.  Foto: Kenn Thomsen
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lægning af det, tilsyn samt 
administrative opgaver. Jeg 
arbejder så at sige på min 
virksomhed og ikke i min 
virksomhed. Det er også 
opgaver som at forfine sam-
arbejdet med kommunen 
eller at sørge for at vi får en 
hjertestarter, siger Andreas 
Legarth.

Det er dog kun få uger si-
den, at han var ude for at 
oplære en nyansat i at polere 
vinduer, så han kan sagtens 
finde på at springe til, hvis 

der er behov for det.
I løbet af de år, der er gået 

som virksomhedsejer, har 
han også  selv lært en del, 
blandt andet at uddeligere 
for at få tid.

- Jeg har lært at lade være 
med at gå så meget op i kom-
maer og punktummer. I fem-
ti år havde jeg ikke en hjem-
meside, fordi alt skulle være 
perfekt. Så hyrede jeg en fra 
administrationen til at lave 
den, og nu har vi en rigtig 
flot hjemmeside. Jeg prøver 
også at frigive tid. På et tids-
punkt arbejdede jeg 80 timer 
om ugen. Jeg er stadig kon-
stant på arbejde i mit hoved, 
men nu er jeg nede på måske 
50 timer om ugen, fortæller 
han.

Og han er ikke færdig med 
at udvikle virksomheden. 
Blandt andet går han og sys-
ler i det små med tanken om 
at arbejde med unge krimi-
nelle via mentorordninger - 
noget der set med hans optik 
er en øvelse i tillid for begge 
parter. Det er dog ikke noget 
der sker i allernælrmeste 
fremtid, for også det kræver 
tid, som skal afsættes.
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PLUSREN

• Virksomheden startede i 
2005 som en selvstændig 
enmandsvirksomhed under 
navnet AL Polering med 
vinduespudsning. I takt med 
flere typer arbejdsopgaver 
skiftede virksomheden i 
2010 navn til AL Totalservice 
og senest i 2017 til navnet 
PlusRen.

• Nu tilbyder PlusRen erhvervs-
rengøring, vinduespolering, 
kantineservice og facility 
service.

• 1/3 af virksomhedens egne 
ansatte er fleksjobbere, dvs. 
ansat på nedsat tid af held-
bredsmæssige årsager.

• I 2020 fik PlusRen Høje- 
Taastrups Handicappris for 
arbejdet med fleksjob- 
ansatte.

Ring til os på telefon 20 64 73 33, eller send en e-mail mail@byberg-byg.dk.

Vi er medlem af Dansk Byggeri og Byg Garanti, som giver dig et økonomisk sikkerhedsnet, såfremt noget
mod forventning skulle gå galt. Vi går altid det ekstra skridt for at yde en god og personlig service som

entreprenør, så du føler dig tryg og sikker i forbindelse med byggeriet og planlægningen.

 SKAL DU 
HAVE 
HJÆLP

Vi er et byggefirma, der tilbyder tota-
lentreprise med omfattende erfaring i 
planlægning koordinering af projekter 
– hvad end de er store eller små.

Hvis du mangler en totalentreprenør 
med fokus på godt håndværk og 
kvalitet, er du kommet til det helt 
rette sted.

ÅRETS TOTAL ENTREPRENØR 2019

TOTALENTREPRENØR
med fokus på godt håndværk og kvalitet

SÅ LAD OS GØRE HVAD VI ER 

BEDST TIL, OG NYD LIVET

- SERIØST HÅNDVÆRK - FLEKSIBEL OG HURTIG UDTRYKNING
- SÆTTER KVALITET OG SERVICE HØJEST - MERE END 30 ÅRS ERFARING

AMBITIØS TOTALENTREPRENØR, DER UDFØRER TOTALRENOVERING.
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55-årige Lisette Strøm har i et år 
arbejdet i fleksjob som rengø-
ringsassistent i virksomheden 

PlusRen. Hun er meget glad for 
at have et arbejde at udføre. 

Foto: Kenn Thomsen
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For Lisette Strøm er det et klart match at ar-
bejde i fleksjob for rengøringsvirksomheden 
PlusRen og på den måde holde sig i gang.

Af Lisbeth Jansen

De seneste 15 år har 55-årige 
Lisette Strøm fra Taastrup 
arbejdet på nedsat tid i fleks-
job. Det seneste år som en del 
af rengøringsvirksomheden 
PlusRen, hvor en tredjedel 
af medarbejderne er fleks-
jobbere - det vil sige er ansat 

i et job, hvor der er taget hen-
syn til nedsat arbejdsevne af 
heldbredsmæssige årsager. 

I løbet af sin arbejdsuge 
varetager Lisette Strøm 
rengøringsopgaver i to bu-
tikker, udfører trappevask 
og rengør toiletter i en na-

turpark.  Arbejdet er fordelt 
over fire dage.  Hun er ud-
redt til 12 timers arbejde om 
ugen.

Det var i sin tid en blod-
prop i benet og senere også 
slidgigt i kroppen og deraf 
følgende operationer, der 
betød, at Lisette Strøm ikke 
længere kunne fuldføre et 
fuldtidsjob.

- Det betyder, at jeg har 
ondt i kroppen og mit ben 
hæver op, og med slidgigten 
er det særligt slemt om vin-
teren. Dér er Andreas (Plus-
Rens direktør, Andreas Le-
garth, red.) god til at sige, at 
man skal passe på sig selv, 
siger Lisette Strøm.

Trods de færre timers ar-
bejde, vil hun stadig gerne 
yde sit bedste.

- Men alligevel vil jeg jo 
selvfølgelig gerne gøre mit 
yderste, for det er jo mit job, 
også selvom det kun er få 
timer om ugen. Man giver 
alt, hvad man kan i de timer, 
man er på arbejde, siger hun 
og tilføjer at det er vigtigt for 
hende, at de kunder, hun gør 
rent hos, er tilfredse med 
hendes indsats og resultatet.

-  Det jeg bedst kan lide ved 
mit arbejde, er at se kunder-
ne blive glade. Jeg får også 

noget ros, og det er dejligt, 
for så ved jeg, at jeg gør mit 
arbejde ordentligt. Det giver 
et lille kick at få at vide, at 
man gør det godt, siger hun.

Lisette Strøm er så glad for 
det arbejde, hun udfører i 
PlusRen, dels fordi virksom-
hedens tilgang til medarbej-
derne er som den er, og dels 
fordi arbejdet kan udføres 
efter devisen »frihed under 
ansvar«.

- At jeg har et fleksjob be-
tyder noget for mig, fordi jeg 
kommer ud, har den sociale 
kontakt med andre menne-
sker og ikke sidder og triller 
tommelfingre, som jeg gjor-
de før, da jeg var ledig. Det 
giver noget livskvalitet, og 
jeg vil fortsætte, indtil min 
krop siger fra, siger Lisette 
Strøm.

- Det er altså heller ikke 
mange steder, at arbejdsgi-
veren accepterer, at du har 
et handicap eller en kro-
nisk sygdom, der påvirker 
arbejdstiden, men det gør 
Andreas. Jeg har hørt fra 
flere om arbejdsgivere, der 
er bange for at ansætte fleks-
jobbere, og derfor er det ge-
nerelt også svært at finde et 
fleksjob, tilføjer hun.

Lisette er lykkelig for at 
have et job at stå op til


