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KOMMUNEKONCEPT

De fleste kommuner har store udfordringer med 
at holde byudstyr, facader og belægninger fri for 
snavs, alger, graffiti, tyggegummi, oliepletter, 
ulovligt opsatte plakater og klistermærker.

Problemerne rammer offentlige og historiske 
bygninger, kommunale vartegn, arkitekturer, bænke, 
skilte og skraldespande, elbokse og plakatsøjler, 
fontæner og springvand.
 
Når facader og byudstyr bliver hårdt ramt af hærværk 
og tilsmudsning, skaber det utryghed for borgere og 
turister – og fører typisk mere hærværk med sig. 

Landsdækkende koncept
All Removes KommuneKoncept tager hånd om 
ovenstående problemer. Det er gennemtestet, 
effektivt og kan skræddersyes til kommunens behov. 

En del kommuner har for eksempel valgt at få 
fjernet graffiti på en ugentlig basis. Dermed bliver 
hærværket som minimum fjernet inden syv dage. 
Ofte dog langt hurtigere.

Andre ad hoc-opgaver
Når vi alligevel tjekker for graffiti, har mange 
kommuner set fordelen i også at lade os tage 
hånd om andre problemer.

Vi tager os derfor også af: 

• Rensning og beskyttelse af belægninger
• Fjernelse af tyggegummi
• Renholdelse af drikkeposter
• Hedvandsafrensning af badebroer og promenader
• Hedvandsafrensning af affaldskurve 
• Fotoregistrering af graffiti – til brug ved retsager
• Afrensning af vejstriber
• Konsulentbistand

Ved at lade én samarbejdspartner stå for 
overvågningen undgår man, at forskellige afdelinger 
i kommunen udfører den samme overvågning. 
All Remove kan endda gøre brug af kommunens 
egne it-løsninger og apps til at registrere 
problemerne undervejs.

TRYGHED I HELE KOMMUNEN
– FOR BORGERE OG TURISTER

VI RENGØRER ALLE BELÆGNINGER OG OVERFLADER

MISLIGEHOLDELSE OG GRAFFITI SKADER KOMMUNEN

• Gør byens renomé dårligt
• Ødelægger historiske monumenter 
• Ødelægger alt fra bænke til skilte

• Tiltrækker mere hærværk
• Skaber utryghed
• Giver klager fra utilfredse borgere



KOMMUNEKONCEPT

Et abonnement sammensættes ud fra den enkelte 
kommunes behov, men det er klart, at jo mere vi 
overvåger og hjælper med på vores vej igennem 
kommunen, jo lavere bliver prisen pr. enhed.

Når det gælder graffiti, betales der en 
engangsudgift ved opstart for at nulstille graffiti 
og give første forebyggende beskyttelse. Derefter 
har kommunen en fast månedlig  omkostning uden 
overraskelser.

Nedenfor finder du tre eksempler på, hvad vi renholder:

Byudstyr
Abonnementet dækker fjernelse af graffiti og 
ulovlige plakater og klistermærker på skilte, 
lygtepæle, plinte, bænke, elbokse, cykelstativer, 
affaldskurve, legeudstyr, belægninger, pladser m.m.

Bygninger
Abonnementet dækker fjernelse af graffiti 
og ulovlige plakater og klistermærker på alle 
kommunale bygninger inden for et aftalt område.

Broer
Abonnementet dækker fjernelse af graffiti og 
ulovlige plakater og klistermærker på broer, tunneller 
og andre bygningsværker i denne kategori, fx 
gangbroer og viadukter.

ABONNEMENTER SKABER 
SYNERGI OG BESPARELSER

VI TAGER HÅND OM BYUDSTYR, BYGNINGER OG BROER

JO FLERE ENHEDER,
JO BEDRE PRIS

Jo mere vi overvåger på vores vej 
igennem kommunen, jo lavere 
bliver prisen pr. enhed

BROER

BYUDSTYR

BYGNINGER



All Removes KommuneKoncept er allerede rullet ud 
i mange kommuner: Hillerød, Kolding, København, 
Svendborg og Århus. 

I Odense Kommune har man i det seneste årti haft 
en klar nul-tolerance politik overfor graffitihærværk. 
Her får graffiti maksimalt lov til at sidde en uge. All 
Remove har hjulpet med at føre denne politik ud i 
livet for kommunen siden september 2002. 

Bent Povlsen, vej- og parkinspektør i Odense 
Kommune, bekræfter: 

“Vi kan se, at vores strategi med 
at få fjernet hærværket indenfor 
én uge har effekt. For Odense 
Kommune er det vigtigt, at byen 
fremstår ren og pæn, men nok 
så vigtigt er det, at turisterne 
som besøger byen, får en positiv 
oplevelse.”

Vi sætter altid sikkerhed og miljø først. Derfor 
har alle ansatte hos All Remove gennemført 
specialkurser i brug af kemi.

Vores medarbejdere har også gennemgået kurser 
som: “Vejen som arbejdsplads” og “Pas på banen”.

Vi bestræber os på at være så grønne, som det 
overhovedet kan lade sig gøre i vores branche.

Derfor bruger vi markedets mest miljøvenlige 
produkter og bruger det i så små mængder, som det 
teknisk kan lade sig gøre. I de større byer bruger vi 
elcykler.

All Remove har eksisteret i over 30 år og har i dag 
afdelinger i hele Danmark, herunder København, 
Odense og Århus.

Vi er mest kendt for vores store program 
indenfor anti-graffiti, men igennem årene er 
forretningsområderne udvidet betydeligt. I dag er vi 
en helstøbt servicevirksomhed med tre ben: 

• Anti-graffiti og beskyttelse
• Rengøring og ejendomsservice 
• Imprægnering af bygninger, gulve, facader 
   og anlæg.

All Remove fungerer både som totalleverandør og 
leverandør af enkeltstående løsninger.

CASE: MERE END 10 ÅRS SAMARBEJDE

ODENSE KOMMUNE

MILJØ OG SIKKERHED

FOKUS PÅ FORNUFT
OM ALL REMOVE DANMARK

VORES ERFARING

SCAN QR KODEN
og se interviewet

SJÆLLAND
Fabriksparken 23
2600 Glostrup

FYN
Buchwaldsgade 50
5000 Odense C

JYLLAND
Sindalsvej 48
8240 Risskov


