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NYT FRA LEDELSEN
Carsten Fensholt, CEO
Det har været en meget travl sommer med
ekstraordinær stor skybrudsaktivitet. Overordnet
håndterede vi perioden superflot og fik virkelig vist,
hvordan vi kan trække på ressourcer fra andre
centre i Danmark samt vores kollegaer i Norge og
Sverige, når det brænder på. Dette er styrken i
vores skandinaviske set-up og det sikrer, at vi kan
holde et meget højt serviceniveau selv i travle
perioder.
Sommeren bød også på forskellige opkøb herunder
skadedyrsservicefirmaet Kiltin samt Ovento, som er
et specialiseret fugtfirma i Stockholm. Ovento
understøtter vores strategi om vækst i Sverige samt
styrker vores position som førende på fugtområdet
i Skandinavien.
Generelt har vi set at det danske marked er på vej
tilbage til mere normale tilstande efter covid-19. Vi
er derfor begyndt at investere i ekstra ressourcer
og udvikling af vores medarbejdere, så vi er klar til
den ekstra aktivitet, vi forventer over de næste 12
til 24 måneder.
Martin Wamsler er ansat som ny storskadedirektør,
da vi øger vores investering på dette område
markant. Det sker i tæt samarbejde med vores
kollegaer i de andre skandinaviske lande.
Storskadeområdet er et vigtigt marked for os, og vi
kommer til at investere på alle niveauer for at sikre
høj leverance på dette område.

CSR/ESG er fortsat et stort indsatsområde og
målsætningen er, at vi snart kan levere
miljøskadesrapporter pr. sag og dermed vise vores
bidrag til den samlede klimaindsats i Danmark.
Specielt en markant reduktion af kørte kilometer i
konventionelle biler, affaldsgenanvendelse og
dokumenteret genbrug af alt kasseret løsøre står
højt på vores prioritetsliste.
Til sidst skal nævnes en stor tak til vores mange
medarbejdere/kollegaer som hen over sommeren
har ydet en ekstraordinær stor indsats under
skybruddene. Mange har arbejdet i døgndrift og
aflyst ferie, for at kunne hjælpe så mange
skybrudsskade-ramte som muligt.
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STATUS PÅ SOMMERENS MANGE SKYBRUD
Torben Madsen, Driftsdirektør
Nu er sommeren ved at runde af og efteråret har taget fat, med faldende blade og ruskende vind.
Men sikke en sommer det har været !
7 ugers hektisk aktivitet med næsten daglige skybrudshændelser – over 2.500 modtagne skader
fordelt i hele landet lige fra Ålborg i nord til København i øst. En kæmpe indsats på tværs af
centre, enheder og fagområder i SSG Danmark med hjælp fra kollegaer fra både Norge og
Sverige og ikke mindst en lang række eksterne samarbejdspartnere. Lige nu arbejdes der intenst
på at få opgjort og afsluttet skaderne og komme tilbage til den normal drift.
Skybrudsevalueringen er så småt startet op og i den forbindelse skal lyde en stor tak til kunder,
skadelidte og samarbejdspartnere for indsatsen, tålmodigheden og ikke mindst hjælpen med at
gøre os endnu bedre, og klar til igen at levere næste gang der opstår en situation med mange
skader til følge. Vi er stærkere sammen!

Under sommerens mange skybrud fik vi stor hjælp fra vores norske og svenske kollegaer, der blev budt varmt
velkommen af kunderne. Her er det fra Holstebro, hvor der blev serveret traditionel dansk smørrebrød til vores
norske kollegaer.
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SSG OPRUSTER MED KØB AF SKADEDYRSFIRMA
Bjørn Hansen, Kommerciel direktør
I 2019 overtog Kapitalfonden Polaris
ejerskabet i SSG, og satte store vækstmål
for virksomheden. Overtagelsen af Kiltin
sker i forlængelse af en vækststrategi hvor
der lægges vægt på at styrke og udvide
den nuværende forretning med et
yderligere
forretningsben,
så
virksomheden står endnu stærkere i
markedet.
Kiltin står for kvalitet og ekspertise
Kiltin er en landsdækkende familiejet
virksomhed der har eksisteret siden 1948,
med
70+
medarbejdere.
Grundet
virksomhedens lange eksistens, følger et
solidt kundekartotek og en stor ekspertise.
”Den viden der ligger i Kiltin har vi brug for,
for at kunne yde vores kunder den allerbedste
service.

Ved at opkøbe Kiltin overtager vi ikke kun en
masse tekniske ressourcer, men endnu
vigtigere en knowhow, som ellers ville tage os
årevis at opbygge. Jeg ser nogle stærke
synergier i mellem de 2 virksomheder, og
sammen kommer vi til at stå meget stærkere i
markedet. På sigt kigger vi ind i en udvikling
af skadedyrsbranchen, men her og nu gælder
det om at få kompetencerne samlet i ét
firma.” udtaler Bjørn Hansen.
Klimaforandringer spiller også en rolle
SSG’s kunder oplever at effekten af
klimaforandringerne, herunder stigende
temperaturer, flere skybrud mv. gør, at
skadedyr udgør en større trussel end
normalt, og at følgeskaderne efter et
angreb koster dem dyrt. Derfor er opkøbet
af Kiltin også en strategisk forberedelse på
at stå stærkt i et marked, der kun forventes
at blive endnu større i fremtiden.
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STOR INTERESSE FOR VORES NYE PRODUKTER
Særligt vores nye mobile 'Miljøvogn' fik meget opmærksomhed på årets
Bredskabsmesse
Med en central plads foran Odense Congress Center blev 'Miljøvognen' hurtigt et samtaleemne
blandt fagfolk og forretningspartnere til det traditionsrige Årsmøde. Mange spurgte interesseret
ind til den store vogn, hvor brandfolk og sanitører kan tage et bad og vaske sundhedsskadelige
sodpartikler af efter en brandslukning.
Det unikke ved Miljøvognen er, at den ikke er afhængig af om der er vand, strøm eller kloak
tilgængeligt, og det gør, at vi kan tilbyde vores medarbejdere en øget trivsel og sikkerhed uanset
hvor arbejdet foregår. Miljøvognen er blevet til i samarbejde med Østjyllands brandvæsen, og
Beredskab & Sikkerhed.
Vi præsenterede også vores nye vagtbil der kører på solceller
Der var ligeledes stor interesse om vores vagtbil med solceller, og rigtig mange af de besøgende
ville høre mere om fordelene. Vagtleder Peter Madsen fra SSG forklarer: "når vi kører med
solceller kan vi anvende vores dykpumper og andre maskiner med det samme, uden at vi er tilkoblet
strøm fra en bygning. Det begrænser skadens omfang at vi kan påbegynde arbejdet med det samme,
og det er til stor glæde for både os, og den skadelidte."
Et bud på fremtidens skadeservicebiler
Hos SSG arbejder vi på at være frontløbere på den teknologiske udvikling og vores ambition er,
at vi i fremtiden skal udvide vores bilpark med mange flere el-biler. "I dag er teknologien ikke klar
til at vi kan køre langt nok i el-varevogne, men vi gør os klar til at få bilerne implementeret i vores
bilpark, så snart teknologien tillader det og derfor havde vi et eksemplar med på messen" forklarer
Kristian Skoubo, Indkøbschef i SSG.
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RENGØRINGSTEKNIKERELEVER ER POSITIVE OVER
UDDANNELSESFORLØB HOS SSG
Mia Skrødstrup, uddannelsesansvarlig
Hos SSG har vi fokus på at højne
medarbejdernes faglige kompetencer.
Derfor har vi indgået et samarbejde med
jobcentre og fagskoler rundt om i landet,
for at teste relevansen af den faglige
uddannelse i vores branche.
Michael
og
Barna
er
de
første
rengøringsteknikerelever i SSG Århus.
De startede op efter en kort praktik, hvor
kollegaer og de kommende elever så
hinanden an – skadeservice er jo ikke for
alle. Nu har de været i praktik og har
allerede været på forskellige opgaver lige
fra et brandskadet skib til skimmelsager.
Forberedt på lidt af hvert
Barna forklarer at det spændende ved at
være i SSG er, at man hver dag skal fylde
værktøjskassen helt op, og være forberedt
på alt, for vi ved aldrig helt hvilke værktøjer
der skal bruges i løbet af dagen. Vi har fx.
været ude på en skibsbrand: "Det var en
super spændende og anderledes opgave. Vi
skulle få det hele koordineret med alle andre
på skibet. Vi var der en hel uge og på sådan
en ny opgave, så lærer man altid endnu bedre
måder at gøre tingene på."

De gode kolleger betyder alt
Det er vigtigt med gode kolleger, der kan tage
hånd om én, da skadeservice er så omfattende,
og det kan være svært at vide, hvordan man
griber de forskellige opgaver an. Michael udtaler:
"Kollegerne har været meget søde til at hjælpe, og
jeg har kun positivt at sige om oplæringen"
Vi har været ude med forskellige kollegaer hver
dag, men alle er gode til at tage hånd om os.
Driftschefen og er meget positiv
"Jeg synes, at det har været positivt. Den første
praktik gav en føling med dem. De skal med på alle
typer af opgaver, det er vigtigt. Den manglende
erfaring gør dog, at de ikke har kunne deltage på
svære brandskader endnu." fortæller Driftschef
Steffen Schneider.
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13.500 LEJEMÅL SIKRES SKADESSERVICE OG
VAGTTELEFON
Preben Stenner, Key Account Manager
SSG har her i foråret vundet et udbud vedr. vagttelefon
og mulighed for at levere skadeservice- og andre
relaterede ydelser til Boligforeningen 3B i København, der
er en del af KAB-fællesskabet.
Det er på mange måder et interessant samarbejde for
SSG. Boligforeningen 3B er relativ stor med ca. 13.500
lejemål og mange af disse ligger i baghaven til SSG's
hovedkontor i Herlev.
I samarbejde med kunden har vi fået lavet forholdsordre i
SSG 5C for omkring 90 afdelinger i Københavnsområdet.
SSG er blevet inviteret til et opstartsmøde med 3B’s
driftsledelse, hvor vi får mulighed for at fortælle mere om
vores samarbejde.

FAKTA
3B HAR RØDDER I 3 STÆRKE, ALMENE
BOLIGORGANISATIONER:
FAGFORENINGERNES
BOLIGFORENING
KØBENHAVNS SOCIALE
BOLIGSELSKAB
BOLIGSELSKABET AF 1944 I
HERLEV
3B ER EN DEL AF KABFÆLLESSKABET.
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MØD VORES NYE HR CHEF
Camilla Morum, HR & Kommunikation
Den første tid i SSG
Rikke Fabricius startede som HR-chef den 1.
september, og efter en måned fortæller hun, at
hendes første tid i SSG har været både god og
travl. Den første måned har bl.a. budt på
introduktion til de forskellige områder og
centre rundt om i landet, og dette forsætter
hun med indtil ca. midten af oktober. Derefter
skal hun ud at køre både med en projektleder
og en sanitør.
Hvad bringer fremtiden?
Rikke ser frem til at lære hendes eget team
meget bedre at kende, og også at begynde at
arbejde med udvikling, uddannelse og træning
til alle medarbejdere. For Rikke er det vigtigt, at
alle får bedst mulige kompetencer, så de kan
”shine” i jobbet.
CSR kommer mere i fokus
Rikke glæder sig til at arbejde med
bæredygtighed og CSR. "Jeg ser frem til at dykke
ned i vores CSR og vores arbejde med
verdensmålene. Jeg har tidligere arbejdet med
CSR-området, og jeg tror, vi kan komme endnu
længere med det arbejde sammen i SSG.”
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GRØN OG BÆREDYGTIG INDKØBSPOLITIK I SSG
Kristian Skouboe, Indkøbschef
Hos SSG ønsker vi at minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig drift og samtidig få et
bedre rapporteringsredskab til CSR-rapporterne. En indkøbsafdelings succes bliver ikke længere
bare målt på økonomiske besparelser, men på helheden og totaløkonomien. Nu kigger vi ikke kun
på bundlinjen, men også hensynet til miljø, klima, CSR og den totale økonomiske omkostning når
vi laver nye projekter.
I SSG Indkøb forsøger vi at drive den grønne omstilling igennem alle vores opgaver og kategorier,
så vi sikrer at SSG går forrest med den grønne omstilling.
Den grønne omstilling starter med bilerne
En af vores tungeste CO2-udledere er bilflåden, og her arbejder vi på at udskifte vores
nuværende bilpark fra fossilbiler til el-biler. Vores mål er at udskifte størstedelen af personbilerne
inden 2024, og vi får 8 nye (ud af 50 personbiler) el- eller plugin-hybrid biler på vejene allerede i
2021. Vi påtænker også at udskifte varebilerne, men teknologien for batterierne og rækkevidden
er ikke god nok endnu. Som en del af den nye bilpolitik vil vi sætte solceller på vores største
syndere, nemlig vores vagtbiler, det vil skabe en CO2 reduktion på ca. 530 kg pr. bil pr. år, når vi
får solceller på alle vores vagtbiler.
Affaldshåndtering er i fokus
Historisk set har vi brugt mange forskellige lokale leverandører til vores centre. Fremad reducerer
vi det til 2 leverandører: Én til vores centre og én til driften. Vi arbejder desuden på at forbedre
vores sorteringsmetoder for at skåne miljøet og give os et bedre rapporteringsgrundlag. Vi tester
begge løsninger lige nu, og vi forventer at i Q1-2022 har vi nok data på vores test til at
gennemføre implementeringen 100%.
Kemi, forbrugsvarer og beskyttelsesudstyr bliver også grønnere
Vi arbejder på at reducere antallet af produkter, så vi gør det lettere at lave ændringer til
grønnere alternativer og samtidig reducere antallet af leverandører. Vi forventer at komme
igennem med et nyt kemiprogram i Q1-2022, og så starter arbejdet med at omstille til grønne
produkter, til glæde for vores medarbejdere og for miljøet.
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SSG VINDER
BÆREDYGTIGHEDSPRIS
Vi er enormt stolte af at modtage en pris for vores arbejde
med bæredygtighed. Prisen blev uddelt til Polaris Private
Equity Excellence Award Show 2021.
CEO Carsten Fensholt tog imod både prisen og de flotte ord
fra juryen: "During the past year, SSG has developed their work
with sustainability and established a strong foundation. They have
also shown an extraordinary commitment and ambition in the
area and have gone above and beyond what is required. This
commitment can be seen throughout the organization and
through their efforts they have been able to create a leading
position in the market in sustainability which is also recognized by
their customers."
Tak til alle medarbejdere og samarbejdspartnere for at bakke
op om den grønne dagsorden.

WORLD CLEAN UP DAY
Kollegaer fra hele landet havde sat tid af til at samle affald i
deres nærområder til årets World Clean Up Day. Nogle gik en
tur med deres børn og familie, andre tog ud alene med
handsker og affaldsposer.
Vi er stolte og taknemmelige for, at vores medarbejdere
bidrager til at passe på miljøet.
Godt gået!

