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NYT FRA LEDELSEN
Kære kunder, kollegaer, partnere, leverandører og venner af SSG
I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår. Det har været et utroligt travlt år, hvor
vi har haft rigtig mange skybrud og hvor aktiviteten er kommet op i et højt niveau,
efter et mere stille forår. Vi er glade for, at kunne opretholde et så højt serviceniveau
hele året, på trods af den vanskelige Coronasituation. Der skal lyde en stor tak til alle
vores dygtige medarbejdere, som løfter opgaverne i både hverdage, weekender og
helligdage.
Vi har i løbet af året fokuseret rigtigt meget på god service, høj faglighed, digitalisering af vores
forretning og bæredygtighed. Alle de gode tiltag vi har gjort, vil vi fortsætte med i hele 2022.
Vi er, ligesom alle andre, også præget af Coronaepidemien. På trods af meget strikse regler har vi ikke
kunne undgå smitte, men vi har meget få tilfælde og kan drifte alle vores centre. Vi bemander med
ekstra beredskab over julen og nytåret, så vi altid er til rådighed når behovet opstår.
Vores fokus for det nye år er at løfte vores NPS (Net promotor score). Som det førende
skadesservicefirma i Danmark ønsker vi at sætte barren højt. Ved fælles hjælp, og ekstra fokus på
uddannelse, kan vi nå målet.
Digitalisering er et af de væsentlige fokusområder, og det gælder både for vores høje krav til en mere
bæredygtig fremtid, og til en høj kvalitet i det udførte arbejde. 2022 bliver året hvor vi kan levere CSR
rapporter per skade/projekt, som er en stor gevinst, ikke kun for os, men også for vores kunder.
Vi forventer at se et gennembrud for fjernovervågning af affugtere (FOV) og styret-varme-udtørring
(SVU), som både er fornuftigt rent økonomisk, men som også bidrager til et lavere CO2-aftryk. Vi er
kommet rigtigt langt med fjernovervågning. I enkelte centre har vi fjernovervåget 50% af alle
affugtningssager. I starten af 2022 får vi den nyeste version af fjernovervågningsudstyr fra Dantherm,
og når derved op på 800-1000 sæt.
Vi havde i det forløbne år også fokus på lederudvikling og hvordan vi præsterer bedst som team. En af
de ting vi fik med os fra et meget inspirerende forløb med Asger Fredslund (tidligere Sirius patrulje
medlem på Grønland) er vigtigheden af at gå i ”hytte”. Det betyder helt konkret, at man skal huske at
holde sine pauser. Jeg håber, at alle får tid til at gå i ”hytte” i den kommende tid og være sammen med
familie og venner.
Rigtig god jul og godt nytår til alle.
Carsten Fensholt, Adm. Direktør SSG.
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STORBRAND I BILTEMA
John Kristiansen, Projektleder Esbjerg
En voldsom brand i en lagerbygning hos
Biltema i Esbjerg, satte i sidste måned både
brandvæsen, politi og SSG-medarbejdere på
hårdt arbejde. 600 kvm lager brændte ned til
grunden og da brandfolkene var færdige, kunne
SSG påbegynde et stort oprydningsarbejde.
Åbent efter blot 4 dage
10-12 medarbejdere har arbejdet med
rengøring af alle de varer der ikke var
beskadiget, og med at klargøre den ene halvdel
af forretningen.
Hylder, varer, vægge og lofter blev vasket, og
efter blot 4 dage kunne butikken åbne igen.

Der måtte kasseres 8-9 containere med varer der ikke
kunne reddes. Slukningsarbejdet havde givet en masse
vand og sodskader inde i forretningen, og det store
renoveringsarbejde er nu begyndt. 4-5 SSGmedarbejdere går nu og klargører resten af
forretningen hen over de næste par uger.

NYE AFTALER INDGÅET MED BOLIGSELSKABER
Preben Stenner, Key Account Manager
Udvidelse af domea.dk samarbejdet
RandersBolig har med virkning pr. 1. januar 2022
indgået et indkøbssamarbejde med domea.dk,
der betyder at de 2 selskaber vil lave
indkøbsaftaler sammen fremadrettet. I den
forbindelse har vi lavet en aftale med domea.dk
om en udvidelse af vores samarbejde omkring
vagttelefon, skadeservice og relaterede ydelser,
således vil det også omfatte RandersBolig, som
har
i
omegnen
af
9.100
boliger
i
Randersområdet.
Boligkontoret Danmark
Vi har indgået en samarbejdsaftale
Boligkontoret Danmark

med

omkring vagttelefon, skadeservice m.m. med opstart 1.
januar 2022. Boligkontoret vil i starten af det nye år
sende en såkaldt ”Pixi bog” rundt til alle deres ansatte i
driften, der kort præsenterer vores samarbejde,
ydelser m.m.
Boligforeningen af 1944
Vi har lavet en aftale med Boligforeningen af 1944
omkring vagttelefon, skadeservice og relaterede
ydelser med Boligforeningen af 1944 i Nørresundby.
Aftalen starter op den 1. december 2021 og omfatter
omkring 750 almene boliger i Nørresundby området.
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INNOVATION SKAL SIKRE BEDRE INDEKLIMA
Allan Tharuman, Strategidirektør
SSG tilbyder nu et unikt værktøj der kan give boligforeninger et overblik over hvert enkelt
lejemåls almene sundhedstilstand, og eventuelle risikogrupper.
Et nyt samarbejde med danske CLIMAID betyder, at SSG nu kan tilbyde boligselskaber at få et helt unikt
indblik i hvordan indeklimaet er, i boligforeningens enkelte lejemål.
Det betyder, at flere potentielle skader på bygningerne kan undgås, og beboerne får mulighed for at
optimere deres indeklima, så de selv får det bedre.
Fjernaflæselige IoT sensorer
Undersøgelsen udføres ved hjælp af 3 indeklimasensorer der måler temperaturen, relativ luftfugtighed
og CO2 koncentration (luftkvalitet). Sensorerne har et integreret simkort og kører på batteri, hvilket giver
en nem installation og kun påvirker beboerne minimalt. Data fra målingerne aflæses på et brugervenligt
interface på en tablet, hvor brugeren også får gode råd til at optimere indeklimaet.
Det kan blive dyrt hvis der ikke opretholdes et sundt indeklima i boligerne
Det kan være svært for udlejere at følge med i hvor godt indeklimaet er i hvert enkelt lejemål. Det er både
de byggetekniske elementer og beboernes egen livsstil der spiller ind. Bliver der eksempelvis ikke luftet
nok ud, og tørres der tøj indendørs, kan en langvarig høj luftfugtighed give følgeskader som råd i
vinduesrammer eller dannelse af skimmelsvamp.
Men oftest opdages problemerne først, når beboeren fraflytter lejemålet, og så er skaden allerede sket.
Det kan komme til at koste boligselskaberne dyrt i renovering, og perioder uden indtjening fra lejere. Den
problemstilling tager vi nu hånd om, ved at tilbyde indeklimamålinger i samarbejde med danske CLIMAID.
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SSG KAN PRÆSENTERE FLERE NYE PROFILER
Opstart af ny storskadeorganisation
Martin Wamsler, Storskadedirektør

HR opruster og styrker kvaliteten
Rikke Fabricius, HR chef

Den 1. november satte vi gang i de indledende
øvelser og planlægning hen imod målet om at få
langt
mere
forretning
til
SSG
på
storskadesegmentet.

Vi er glade for at kunne informere om, at vi i HRteamet pr. 1. december har fået to nye kollegaer,
Pernille Seelhorst og Linda Skriver.

Vi har i denne indledende periode haft fokus på at
kortlægge hvordan vores storskade "flow" ser ud i
dag. Fra skaderne kommer ind (og hvor de
kommer fra) til de lukkes ned og faktureres. Vi har
uden tvivl et super godt fundament, og dermed et
godt ståsted at bygge videre på.
Storskaderne er først og fremmest interessante
fordi omfanget er stort, det giver os en stor
omsætning og hvis vi gør det rigtige, en god
bundlinje. Storskaderne er for det andet også et
område som vi, når vi kontinuerligt får opgaver,
kan mande op ud fra. Ligesom der også for dem
det måtte interessere kan være en ny karriere vej.
Vores umiddelbare mål er, at vi, når vi har fuld
damp på alle kedler, kan omsætte på den gode
side af 100 mio./år i Danmark. Hertil kommer
selvfølgelig også vores muligheder på det svenske
og norske marked.
Vores prioritet lige nu er at få udarbejdet et set-up
internt, som kommer os alle til gode både i
forhold til udvikling af kompetencer og omsætning
i kr./øre. Eksternt arbejder vi på at få åbnet de
vigtige døre som skal give os endnu flere
muligheder for at vise hvor gode vi er.

Pernille er vores nye HR / Lønansvarlige, og Linda er
vores nye HR- & kommunikationskoordinator.
Begge skal arbejde med HR-administration og
sparring til driften på forskellige spørgsmål. Pernille
skal også arbejde med bl.a. lønbehandling- og
udbetaling,
pensionsadministration,
refusion,
håndtering af feriepenge mv. Linda skal også
arbejde med bl.a. ansættelser, sagsbehandling,
rekruttering, intern kommunikation mv.
Begge nye ressourcer kan supportere driften endnu
mere på bl.a. sygefravær, opfølgning på
pulsmålinger og meget andet. Det er også planen,
at HR skal arbejde videre med det vigtige arbejde i
CSR-strategien
herunder
Human
Rights,
antikorruption samt bygge videre på arbejdet som
SSG allerede har med Global CSR.
Mia Skrødstrup, som er uddannelsesansvarlig i SSG,
er overflyttet til HR – også med reference til Rikke.
Mia fortsætter det gode arbejde med at stå for
vores uddannelsesadministration, udvikle kurser /
uddannelser og give sparring til driften. Derudover
er det også Mia, der står for opsætning af MUS /
LUS-samtaleskemaer.
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NYE PROFILER I SSG - FORTSAT
Ny driftschef i Odense

Ny vagtcentralchef i Herlev

Thomas Jelling Pedersen er startet som ny
driftschef i center Odense.
Thomas kommer ikke fra skadeservicebranchen,
men har stor erfaring med komplekse tekniske
kontrakter, der ligesom skadeservice, skal køre
24/7, 365 dage om året.

Lisa Zorde er ansat som ny vagtcentralchef, med
base i vagtcentralen i Herlev.
Lisa kommer med en solid erfaring fra
jobfunktioner med tilknytning til alarmcentraler.
Senest har hun været teamleder i SOS
International alarmcentral.

Dernæst kommer Thomas med over 25 års
erfaring med ledelse. "Jeg brænder for at få
mennesker til at lykkes sammen, og jeg har en meget
praktisk tilgang til opgaveløsningen" fortæller han.

Vagtcentralen er et kerneområde hos SSG, hvor
alle opgaverne kommer ind og bliver fordelt ud i
virksomheden. Der bliver i øjeblikket arbejdet på,
at vagtcentralen skal kunne løse flere af de små
opgaver selv, og således ikke sende dem videre ud
i organisationen. Det giver medarbejderne i
vagtcentralen
et
større
ansvarsog
arbejdsområde.

Ny driftschef i Holbæk
Søren Hansen er ansat som ny driftschef i Holbæk
og overtager rollen fra Kenneth Jensen, der har
sagt ja til at overgå til projektorganisation øst.
Søren Hansen er uddannet brandmand og
kommer med en lang erfaring fra skadeservice,
senest fra Cura hvor han har arbejdet som
driftschef på deres center i Næstved.
Rollen vil blive overdraget til ham i løbet af
december måned.

"Vi opnormerer og ansætter mange nye
medarbejdere, så vi er klar til at overtage flere
opgaver fra driften, når det nye IT-system bliver
lanceret i april 2022. Vi implementerer nye digitale
arbejdsredskaber som i sidste ende er med til at
højne kvaliteten. Det er også med til at give
medarbejderne en udvidet opgaveportefølje".
fortæller Lisa.

AFTALER FORNYET PÅ BORNHOLM
Kurt Hove, Direktør salg og kunder
Vi har fornyet vores aftaler på både tømrer- og malerarbejde på Bornholm med Gjensidige og Tryg. Det er
en stor gevinst for vores center Bornholm at have fået disse 2 på plads. Det betyder meget for forretningen
på Bornholm, at de kan tage både skadeserviceopgaver, malerarbejde, snedker- og tømrerarbejde ind.
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FUGTCYKLEN KØRER NU I KØBENHAVN
Kristian Skoubo, Indkøbschef
Som et led i at nedbringe vores CO2 udledning,
kunne vi i sidste nyhedsbrev fortælle, at vores
afdeling i Oslo havde indført en 'Fugtcykel' som
kører rundt i Oslo centrum, og som har været en
stor succes.
Vi kan med glæde fortælle, at vi har taget
konceptet til os og indført den samme model i
København.

"Den er helt optimal til bykørsel, da jeg ikke bruger
tid på at lede efter parkeringspladser, og jeg kommer
meget hurtigere igennem myldretrafikken."

Alt udstyr samlet i transportkasse
Cyklen kører på el, og er indrettet med en kasse
der indeholder alle de materialer man skal bruge
til at udføre kontrol på fugtsager.

"Vores bilflåde er en af de største syndere på CO2regnskabet, og elcyklen er en lille, men vigtig start på
en ny måde at anskue vores arbejde på."

I stedet for at køre i bil ud til skadelidte for at
kontrollere og måle på deres fugtsager, kan vi nu
spare enorme mængder af CO2 ved i stedet at
tage turen på elcykel.
Cyklen er optimal til bykørsel
"Jeg er meget imponeret over hvor effektivt det er at
arbejde fra en cykel frem for en bil. På en fuld
opladning kører den ca. 60 km og jeg har 2
batterier, så der er altid strøm på den" udtaler
Nicklas Ryrsø, Fugtteknisk konsulent hos SSG.

En del af en bæredygtig profil
Fugtcyklen er en del af en større målsætning om,
at vi vil sænke vores CO2 udledning med 70%
frem mod 2030.

"Resultaterne af den korte tid vi har haft cyklen på
vejene, taler sit eget klare sprog. På 2 uger har den
kørt 350 km. Omregnet til diesel som vores vagtbiler
ellers ville have brugt på det samme antal km, kan vi
opnå en årlig besparelse på 2 tons CO2." forklarer
indkøbschef Kristian Skoubo.

NYHEDSBREV // KUNDER OG ANSATTE // DECEMBER 2021

NYT
SORTERING AF ELEKTRONIK MED GDPR I FOKUS
Carsten Hoeg, Driftschef Vejle
I forbindelse med sortering og bortskaffelse af elektronik, der
indeholder personlige dokumenter, filer, billeder mm., har vi
indført en test af et nyt sorteringssystem på vores center i Vejle.
Al elektronik behandles efter gældende GDPR regler, og den
grundige sortering sikrer, at så meget elektronik som
overhovedet muligt kan sendes til genanvendelse.

KILTIN VINDER UDBUD I ROSKILDE OG RINGSTED
Bjørn Hansen, Kommerciel direktør
SSG overtog i september 2021 et af landets
førende skadedyrsfirmaer, Kiltin. Med Kiltin i
familien står SSG med en stærk serviceportefølje
og markedsposition indenfor skadedyr. Vores
ambition er først og fremmest, at kunne tilbyde
vores kunder en enestående service og hurtig
udbedring af skader forårsaget af skadedyr. Derfor
er det også en stor glæde, at vi har vundet
udbuddet om den kommunale rottebekæmpelse
for hhv. Roskilde og Ringsted Kommune. De
kommunale kontrakter er vigtige hjørnesten i vores
forretning og vi ser allerede, at vi i flere kommuner
skaber værdi for kunderne med en komplet
serviceportefølje under samme tag.

Vi glæder os også over at det gode samarbejde
mellem medarbejdere fra SSG og Kiltin, og at
mange af SSGs eksisterende kunder har taget
godt imod opkøbet af Kiltin.

FAKTA
SSG OPKØBTE KILTIN I SEP. 2021
KILTIN ER FØRENDE INDENFOR
SKADEDYRSBEKÆMPELSE
SERVICEN ER LANDSDÆKKENDE
70+ KOMPETENTE MEDARBEJDERE
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INNOVATION GIVER STORE CO2 BESPARELSER
Henrik Østergaard, Chefkonsulent
FJERNOVERVÅGNING
Siden 2020 er vi i SSG gået i

gang med at

implementere brug af fjernovervågning på

Derved også det samlede el-forbrug og den
udledning der følger her.

vores affugtningsskader. Dette gør, at vi i
stedet

for

skadesstedet

jævnlige
og

kontrolbesøg

automatiske

affugtningsperioder,

nu

og

kan

på

Målet

for

2021

er,

fastlagte

fjernovervågning

på

overvåge

fugtskader,

at

og

at

min.

vi
70

anvender
%

af

alle

fjernovervågning

er

affugtningsprocessen på elektroniske dash-

implementeret i alle vores centre. Vi er ved at

boards.

udvikle beregningsmodeller for det sparede

Det gør at, vi opnår en CO2 besparelse på

CO2 på brændstof og el, så vi kan vise og

færre fysiske tilsyn og derved kørte kilometer

dokumentere dette overfor vores kunder

og brændstof besparelse. Samtidigt med kan vi
afslutte affugtningen, når vores målinger og

"Vi er pt. ved at implementere en ny type af

data viser, at vi er nået i mål.

fjernovervågning, som er endnu bedre end
tidligere. Funktionerne er optimeret, og selve

De første indikationer viser en besparelse pr.

teknikken

sag på op til 50 kørte kilometer og derved

batterilevetid og bedre fugtfølere" forklarer

sparet

Henrik Østergaard.

CO2,

og

at

affugtningsperioden

forkortes med op til 20 %.
.

er

forbedret.

Det

betyder

bedre
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LEDERKONFERENCE
Britt Hennig, Vicedirektør kunder & salg
I slutningen af oktober var alle ledere i SSG samlet
til lederkonference. Det var første samling i lang tid,
og et glædeligt gensyn med kollegaer på tværs af
landet, som man ikke mødes fysisk med hver dag.
Agendaen for konferencen var en gennemgang af
året,
fokus
på
vigtige
strategiske
innovationsprojekter
og
status
på
vores
kundeportefølje. Udover dette blev der kigget på
SSG som arbejdsplads; Hvordan fastholder og
udvikler vi vores medarbejdere og hvordan
samarbejder vi i hverdagen, var to emner som var
på agendaen. Disse emner blev udfordret af Asger
Fredslund (fra Sirius Partner), der via sit foredrag
om sin tid i Sirius patruljen, fik sat fokus på
indstilling til forandringer, performance og
korpsånd, samt feedback og tillid, som gav
anledning til nogle gode snakke blandt alle
deltagerne.
Konferencen bød også på Award uddeling. Det er
altid svært at vælge, da vi i SSG har mange helt
unikke medarbejdere som hver dag gør en helt
særlig indsats, men følgende blev de heldige
vindere af årets SSG-Awards:
Bedste leder: Brian Gardum
Bedste center performance: Center Odense
Bedste sagsejer / projektleder:
Carsten B. Jensen
Årets SSG-helt: Jens Skou
2 x særlig anerkendelse gik til Center Bornholm
og Center Aarhus

STOR OPGAVE PÅ
LILLEBÆLTSBROEN
Carsten Hoeg, Driftschef Vejle
Vi er påbegyndt en stor og spændende opgave på
Lillebæltsbroen, hvor der skal fjernes asbestholdig
maling og blymønje inden der senere skal udføres
varmt svejsearbejde.
Vi har 4 mand på opgaven i hele forløbet, og alle
medarbejdere har gennemgået kursus i arbejdet
med asbestholdige/giftige stoffer.
Vi sørger naturligvis for at overholde alle gældende
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, det gælder
både uddannelse og udstyr.

NYT SAMARBEJDE MED
KØBENHAVNS POLITI
Britt Hennig, Vicedirektør kunder og salg
SSG har vundet udbud for Københavns Politi, og
ser frem til at kunne hjælpe politiet med
skadeserviceopgaver.
Der er ingen tvivl om, at vi I SSG er utrolig stolte
over at Københavns Politi har valgt os som
skadeserviceleverandør på deres akutte opgaver. I
hovedstadsområdet har vi et stort vagtberedskab,
som 24/7/365 er klar til at rykke ud når vores
kunder har brug for det, og dette beredskab står
nu også klar til at hjælpe Københavns politi.

