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Kynningarblað Fasteignaumsjón, fyrirtækjaþrif,
vorhreingerning, fróðleikur og góð ráð.

Heildarlausnir á sviði
ræstinga fyrir atvinnulífið
Ræstingasvið ISS Ísland er stærsti þjónustuaðilinn á sviði ræstinga hérlendis. Sviðið þjónustar flestar atvinnugreinar og
býr við þá einstöku aðstöðu að geta sótt víðtæka reynslu og þekkingu til alþjóðlega móðurfélagsins ISS A/S sem hefur
starfað í heila öld.
SS Ísland er leiðandi fyrirtæki Sterk staða á markaði
á svið fasteignaumsjónar. Fast- Ræst ingasv ið ISS er stærst i
eignaumsjón ISS samanstendur rekstrar aðilinn á sínu sviði héraf ræstingasviði, veitingasviði og lendis eins og fyrr segir. Hún segir
eignaumsýslusviði. Stærsta svið ISS Ísland þjóna flestum atvinnufyrirtækisins er ræstingasviðið en greinum hérlendis, t.d. stóriðju,
þar vinna um 640 manns af um 850 framleiðslu fyrirtækjum, fjármálastarfsmönnum ISS Ísland. Hólm- starfsemi, virkjunum, skólum og
fríður Einarsdóttir, sviðsstjóri heilbrigðisstofnunum svo eitthvað
ræstingasviðs, segir ræstingasvið- sé nefnt. Auk þess séu mörg sveitarið vera stærsta rekstraraðilann í félög í viðskiptum hjá ISS. „Við
ræstingum hérlendis. „Ræstinga- höfum náð mjög góðum árangri
svið okkar veitir fjölbreytta þjónustu hjá fyrirtækjum og stofnunum á
til fyrirtækja, stofnana og sveitarfé- heilbrigðissviði og í matvælaframlaga og eru viðskiptavinir okkar á leiðslu. Þetta eru svið sem krefjast
sjötta hundrað talsins.“
mikillar sérhæfingar og eru miklar
Hólmfríður segir starfsmenn kröfur gerðar til árangurs, tækja og
sviðsins vel í stakk búna til að búnaðar og þjálfunar starfsfólks og
takast á við ólík og fjölbreytt verk- þar hefur tengingin við alþjóðafyrirefni á sviði ræstinga og hreingern- tækið komið að góðum notum. Allar
inga. Lausnir eru gjarnan lagaðar að heilsugæslustöðvar á Stór-Reykjaþörfum viðskiptavinarins, sérstak- víkursvæðinu eru t.d. í viðskiptum
lega í stærri verkefnunum. „Hvort við okkur eftir útboð ásamt mörgum
sem um er að ræða hefðbundnar deildum Landspítalans auk margra
og reglubundnar ræstingar eða læknastofa.“ Hún segir mikla séróvænt stór og jafnvel sérhæfð verk- þekkingu þurfa til að þjónusta fyrirefni erum við í stakk búin til að tæki og stofnanir á heilbrigðissviði,
veita skjóta og góða þjónustu.“ Hún þar sé alltaf smithætta til staðar og Hólmfríður Einarsdóttir, sviðsstjóri ræstingasviðs, segir ISS Ísland þjóna flestum
atvinnugreinum á Íslandi.
nefnir sem dæmi þegar gosið varð huga þurfi vel að sótthreinsun t.d.
Danmörku. Samsteypan hefur ferðum með gæði verks að leiðarí Eyjafjallajökli árið 2010. Þá hafi tækja og rýma.
Að sögn Hólmfríðar hefur ISS Ís- starfsstöðvar í 56 löndum og hjá ljósi. Þar er rauði þráðurinn að lágfyrirtækið sent hóp starfsmanna
og stjórnenda á staðinn til að þrífa land náð góðum árangri í þjónustu henni vinna nú um 534.000 starfs- marka erfiðisvinnu fyrir starfsösku á heimilum og vinnustöðum. við matvælaiðnaðinn, það er kjöt- menn. ISS Ísland er í þeirri ein- menn okkar um leið og afköst eru
Vegna stærðar fyrirtækisins sé ISS og fiskvinnslur hérlendis. Þar er um stöku aðstöðu að geta sótt víðtæka skilgreind.“ Hólmfríður segir að
í stakk búið til að taka að sér stór að ræða sértæk þrif á vinnuvélum þekkingu og reynslu til móður- tengingin við alþjóðaf yrirtækverkefni og oft á tíðum komi þau og vinnuaðstöðu. Sú vinna tengist félagsins sem hefur starfað á þessu ið sé ISS Íslandi mikil áskorun því
með skömmum fyrirvara. Ræst- síðan aftur ýmsum vottunum sem sviði í rúmlega 100 ár. „Mikil gæða- mikill agi sé á öllum vinnubrögðingasviðið sé alvant að þurfa að fyrirtækin þurfa að vinna og stan- vinna fer fram hjá ISS á alþjóða- um varðandi framkvæmd þjónustu
ná saman stórum hópi til að þrífa dast. Því sé mikilvægt að vandað sé vettvangi. Þar eru Norðurlöndin í og fjármál. Sá agi og aðgangur að
fyrirtæki og stofnanir sem eru að til verka og að samstarf aðila sé gott. forystu og er Ísland hluti af þeim mótuðum lausnum, þekkingu og
hefja rekstur eða opna daginn eftir
hópi. Þar má helst nefna Cleaning reynslu nýtist á öllum sviðum fyrirbreytingar. Þá þurfi að vinna hratt Þekking og reynsla sótt að utan
Excellence sem er heildrænt kerfi tækisins sem síðan skilar sér í enn
og örugglega enda mikið í húfi fyrir Móðurfélag ISS Íslands er ISS A/S sem snýr m.a. að ferlum, tækjum betri þjónustu til viðskiptavina á Ísog hefur félagið höfuð stöðvar í og búnaði, verklagi og starfsað- landi.
viðskiptavini ISS Ísland.
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RÆSTINGASVIÐ ISS MEÐ
NORRÆNA UMHVERFIS
VOTTUN
Árið 2009 hlaut ræstingarsvið
ISS norrænu umhverfisvottunina
Svaninn, sem er opinbert umhverfismerki Norðurlanda.
Svanurinn hefur skapað sér sess
sem mikilvægasta og áreiðanlegasta umhverfismerkið á
Norðurlöndum með mikla
útbreiðslu og traust meðal
neytenda. Með vottuninni
tryggir ISS Ísland fyrirtækjum og
stofnunum gæðaþjónustu sem er
vistvænni í framkvæmd.

ISS ÍSLAND ER FRAMÚR
SKARANDI FYRIRTÆKI
ISS Ísland var eitt af 245 fyrirtækjum sem stóðust styrk- og
stöðugleikamat Creditinfo fyrir
rekstrarárið 2011. Af rúmlega
32.000 fyrirtækjum sem skráð eru
í hluthafaskrá uppfylltu einungis
245 fyrirtæki þau skilyrði. Meðal
þátta sem horft var til var að
viðkomandi fyrirtæki hafi sýnt
jákvæðan rekstrarhagnað þrjú ár í
röð og að eignir fyrirtækis séu yfir
80 milljónir árin 2008-2010. Sams
konar vottanir þekkjast erlendis
en skilyrðin hér voru strangari.
Listinn undirstrikar því vel styrkleika fyrirtækja sem á honum eru.
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Bjóðum geisla vorsólar velkomna
Eftir langan vetur er vorið loks komið á ný. Vorinu fylgja bjartir og langir sólargeislar sem stirna vægðarlaust á kám, bletti og vetrarryk híbýlanna.
Vorhreingerningin þarf ekki að taka allt vorið ef skipulagið er gott. Tökum því blítt á móti vorsólinni með ferskum andblæ á hreinu heimili.
■ Vinnið allar hreingerningar frá
lofti ofan í gólf, og að innan og út,
til að halda því hreinu sem þegar
hefur verið þrifið.
■ Þrífið eitt herbergi í einu til að
sporna við hálfkláruðu verki
hér og þar. Það er líka staðreynd
að ein tandurhrein vistarvera
tryggir áframhaldandi tiltektarstuð.
■ Hafið ruslapoka tiltækan við
höndina svo ekki þurfi að fara
margar smáferðir í ruslafötuna.
■ Lagið sitthvað smálegt sem setið
hefur á hakanum eða fáið einhvern handlaginn til að aðstoða.
■ Notið rykbursta eða ryksugu til
að fjarlægja ryk af veggjum, úr
lofti og ljósakrónum.
■ Færið húsgögn inn í miðju herbergis til að ryksuga og skúra
gólfin undir þeim.
■ Takið lausa hluti af borðum,
hillum og öðrum yfirborðsflötum til að þurrka vel af.
■ Þvoið skrautmuni með mildu
sápuvatni svo þeir verði skínandi
hreinir og til meira skarts.
■ Takið bækur úr bókahillum
og þurrkið ryk úr hillum með
rökum klút. Viðrið bækurnar og
strjúkið af þeim áður en þær eru
aftur settar í hilluna.
■ Takið pullur, sessur og
lausa púða úr sófum
og stólum og sláið úr
þeim ryk úti við.
Hreinsið bletti
ef einhverjir
eru, en

Lóan er einn fegursti vorboðinn hér
á landi og indælt að njóta söngs
hennar úti við með góðri samvisku
eftir vorþrifin.

Vorhreingerning er skemmtileg því heimilið fær á sig nýjan og ferskan blæ., og um að gera að leyfa fegurðarskyninu að njóta sín í hreingerningaráhöldunum líka.

gæt ið að sápunotkun gagnvart
viðkvæmum efnum.
Ryksugið húsgögn vel
áður en sessur og púðar
eru sett á sinn stað.
■ Þvoið púðaver til að losna
við ólykt, ryk og bakteríur.
■ Strjúkið af römmum og gleri
mynda og listaverka.
■
Notið húsgagnabón á við-

Bónleying og bónun

Mjög vönduð vinnubrögð hjá P.A. Hreinsun ehf
Hjá okkur færðu alla almenna hreingerningaþjónustu.
Við tökum að okkur hreingerningar á skrifstofuhúsnæði,
iðnaðarhúsnæði, ﬂuttningaþrif, gluggaþvottur, teppahreinsun,
mottuhreinsun, húsgagnahreinsun, Skip, Bátar þrif og sótthreinsun.

Rodalon sótthreinsun
• Gegn myglusveppi
• Eyðir lykt úr fatnaði
Opið kl. 9 -18 • laugardaga út apríl kl. 11 - 16 • Stórhöfða 25 • 569 3100 • eirberg.is

arhúsgögn sem misst hafa gljáa.
■ Þvoið gluggatjöld eða setjið í
hreinsun ef þau mega ekki fara
í þvottavél. Strjúkið af rimlagluggatjöldum úr stáli og vínyl
með rökum klút og mildu sápuvatni.
■ Bónið gólfin ef þau hafa glatað
gljáa sínum.
■ Takið til í skápunum, hendið
gömlum snyrtivörum og fötum

LEIÐBEININGAR VIÐ
ÞRIF Á GÓLFFLÍSUM
1. Renna skal yfir gólfið með ryksugu til að fjarlæga laus óhreinindi.
2. Fjárfesta þarf í moppu, helst
með löngum þráðum svo vel náist
ofan í fúgur milli flísa. Svampur
gerir ekki sama gagn.
3. Takið til skúringafötu. Ef
einungis á að renna létt yfir gólfið
dugir að nota heitt vatn. Ef gólfið
er mjög skítugt má bæta alkóhóli
út í vatnið og sápulegi.
4. Fjarlægja þarf alla bletti með
þar til gerðum hreinsiefnum, þó
ekki klór. Erfiða bletti má nudda af
með svampi eða gömlum tannbursta.
5. Strjúkið yfir gólfið með moppunni, vindið moppuna á milli
umferða. Síðasta umferðin skal
farin með hreinu vatni til að ekki
myndist blettir eftir hreinsiefnið.
Látið þorna, til dæmis með því að
opna glugga og láta gusta í gegn.
6. Ef fúgan milli flísa er dökk
og flísarnar líta ekki út fyrir að
vera hreinar eftir þessa meðferð
gæti verið þörf á sérstöku fúguhreinsiefni. Þá er einnig mælt með
að fá faglega hreinsun á gólfflísar
sem þola mikla notkun á fimm ára
fresti.
www.ehow.com

sem enginn notar lengur í Sorpu.
■ Fegurð vors krefst tandurhreinna glugga. Notið heitt sápuvatn og svamp til að þvo þá að
utan og innan, og þvöru til að
taka af vatnið utanhúss. Til að fá
fallegan gljáa á rúður er ráð að
fullkomna þvottinn með gluggaspreyi.
■ Ryksugið dýnur og opnið vel út
til að hreinsa loftið. Snúið við

dýnum áður en búið er um á ný.
■ Dustið r yk af veggjum og
lagið sprungur með sparsli
og málningu ef skemmdir á
veggjum koma í ljós.
■ Þvoið fitu og óhreinindi af
slökkvurum, innstungum og
hurðarhúnum með sápuvatni.
■ Setjið afskorin blóm í vasa og
bjóðið sumar og sól velkomið á
tandurhreint heimilið.
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VIFTAN ER GRÓÐRASTÍA
Heimilistækin er nauðsynlegt að þrífa reglulega. Ísskápinn, bakaraofninn, uppþvottavélina og ekki síst eldhúsviftuna. Það er einmitt hún sem
gleymist oft að þrífa. Mikil fita sest á viftuna og gott er að strjúka yfir hana
reglulega. Aldrei skal nota hreinsiefni með grófkornum á viftuna og ekki
heldur grófa klúta.
Gott er að lesa leiðbeiningar um hreingerningu sem fylgdi með viftunni frá
framleiðenda. Setjið þá hluti í uppþvottavélina sem þola það samkvæmt
upplýsingum frá framleiðandanum. Heitt sápuvatn ætti að duga fyrir aðra
hluti. Farið síðan vel yfir með hreinu vatni og þurrkið á eftir með mjúkum
mikrofíber-klút. Notið eldhúspappír í lokin ef með þarf.

Í myndvandi við lagið I Want to Break
Free bregður Freddy Mercury sér í
hlutverk konu sem vill brjótast út úr
hlutverki þjakaðrar húsmóður.

UMDEILD HÚSVERK

=gZ^ca¨i^hkgjg
fyrir fyrirtæki
og stofnanir

-þegar hreinlæti skiptir máli

I Want to Break Free er eitt af
þekktari lögum Queen. Lagið var
samið af bassaleikaranum John
Deacon og kom út á breiðskífu
sveitarinnar, The Works, árið 1984.
Lagið sló í gegn og myndband
sem David Mallet leikstýrði fylgdi
í kjölfarið. Söngvarinn Freddy
Mercury bregður sér þar í hlutverk
konu sem vill brjótast úr hlutverki
þjakaðrar húsmóður. Fyrirmyndin
var sögupersónan Bet Lynch úr
bresku sápuóperunni Coronation
Street sem hefur um langt skeið átt
miklum vinsældum að fagna. Ekki
voru hins vegar allir jafn hrifnir af
því að sjá Mercury uppábúinn sem
konu við heimilisþrif. Myndbandið
fór svo fyrir brjóstið á amerískum
áhorfendum og vilja sumir meina
að það hafi haft tímabundin
neikvæð áhrif á feril Queen í
Bandaríkjunum. Nú
þykir myndbandið
hins vegar sígilt.

• Úrval hágæða gólfþvottavéla
• Öflug viðgerða- og varahlutaþjónusta
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INHALE

Spennumynd eftir Baltasar Kormák.
Páskadag kl. 21:50

Tryggðu þér Stöð 2 um páskana
í síma 512 5100 eða á stod2.is.
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

Skírdag kl. 21:55

GAME OF THRONES

Þættirnir eru Evrópufrumsýndir
á Stöð 2, aðeins nokkrum klukkustundum á eftir USA.

Annan í páskum kl. 20:55

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

VALKYRIE

Tom Cruise í stórmynd.
Laugardaginn 7. apríl kl. 21:50

GREY’S
ANATOMY
Hefst miðvikudaginn

11. apríl kl. 21:15

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

FÍTON / SÍA

Fullorðna fólkið á æsispennandi páskafrí
í vændum á Stöð 2 með mögnuðum
kvikmyndum og vönduðum þáttum.
Unga kynslóðin fær hins vegar risastóran
skammt af barnaefni af besta tagi.

PUBLIC
ENEMIES

