KUNDCASE BRF SÖDERTORN

Vi har jobbat med BRF Södertorn sedan
fastigheten var nybyggd 1997.
Vi utför veckostädning i trapphus, tvättstugor, källargångar och cykelrum.
Återkommande utför vi även garagestäd
ning, storstädning, golv vård och fönster
s
putsning. Dessutom städar vi föreningen
at
ann
gemensamhetsutrymmen – bland
poolen samt festlokalen högst upp i huset!

Städpoolen Scandinavia AB

info@stadpoolen.se

08-556 701 50

Grustagsvägen 16, 138 40 Älta.

Med 30 års erfarenhet
av städning i bostadsrättsföreningar!

Miljötänk på riktigt
Vår städning och våra produkter är självklart miljö
anpassade, men vi nöjer oss inte riktigt där. Varje år
gör vi ett miljöbokslut, där vi går igenom allt. Dels
för att identifiera förbättringsområden men också
för att jämföra statistik från tidigare år, så vi ser att
miljöarbetet hela tiden vässas.
Vi miljöutbildar vår personal kontinuerligt i allt från
rengöringsmedel, metoder och utrustning till hälsa
och miljövänlig körning.

Trappstädning i
Stockholm sedan 1989

Vi är fr o m sommaren 2020 certifierade både som
Almega Serviceföretag och enligt ISO-standarderna
ISO-9001 samt ISO-14001.

Modern personalvård
Vi har 30 års erfarenhet av städning i bostadsrättsföreningar! Vi är specialiserade på flerbostadshus och
erbjuder helhetslösningar för många av våra kunder.
Dessutom gör vi specialstädningar som till exempel
parkeringsgarage och har höghöjdscertifierad
personal för uppdrag som utvändig fönsterputs
och rensning av hängrännor.

På Städpoolen har vi låg personalomsättning. Det
är ganska ovanligt i vår bransch. Vi ser det som ett
kvitto på att de anställda trivs hos oss.
I grund och botten tror vi att det handlar om att ge
rätt förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete.
Det innebär bland annat tillräckligt med tid för att
hinna utföra arbetsuppgiften, rätt utbildning, rätt
utrustning och arbetskläder, en säker arbetsplats
och inte minst en avtalsenlig lön.
Den låga personalomsättningen ger oss också ett
förtroende och kontinuitet gentemot våra kunder.
Det ger oss många långa kundsamarbeten.
Välkommen till Städpoolen!
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