EJENDOMSSERVICE
SNERYDNING

OS MED DE RENE LINIER

Har I brug for hjælp til ejendomsservice
… i ejerforeningen, andelsforeningen,
boligforeningen eller andre ejendomme?
Så er I kommet til den rette leverandør.
Holst Gruppen kan hjælpe jer med alle de opgaver, I har brug
for hjælp til for at holde jeres ejendom pæn og velholdt. Og da vi
har varmemestercertifikat, kan vi også hjælpe jer med at læse og
indberette varmeforbruget mv.
Hos os kan I skrue op og ned for hjælpen, alt efter jeres behov
og tidspunktet på året.
Vores standardaftaler består af hjælp til at feje rundt om ejendommen og holde trappeopgangen ren. Herudover kan I enten
have en udvidet aftale, hvor vi også plejer græsplænen, holder
ejendommen fri for sne m.m., eller I kan tilkøbe disse ydelser ad
hoc.
I kan også trække på vores håndværkere, hvis I får brug for hjælp
til diverse reparationer.

Hos Holst Gruppen får I mere end en fast og stabil vicevært. I
får også
• en garanti for, at vi løser de opgaver, vi aftaler. I alle vores
ejendomme hænger vi en liste, hvor vi krydser af løbende, så
I kan se, hvad vi har lavet hvornår. Det giver jer mulighed for
at holde øje med, at vi selvfølgelig gør det, vi har aftalt
• fleksibilitet, hvis jeres behov ændrer sig. Derfor vil vi
hurtigt kunne tage over og løse flere opgaver hos jer.
Eksempelvis hvis I finder ud af, at det, der skulle være løst ad
frivillighedens vej, ikke blev løst tilfredsstillende
• kort vej fra tanke til handling. Har I brug for vores hjælp, kan I
ringe døgnets 24 timer
På kundelisten er:
• Grøndalslyst gl. afd.
• Grøndalslyst ny afd.
• A/B Fremad
• A/B Puggaardsgade 15
• A/B Valby Langgade
• E/F Bagsværd Hovedgade 81-83
• E/F Frederichshus

Derfor skal du vælge Holst Gruppen
”Det her må kunne gøres bedre.”
Sådan tænkte John Holst, da han stiftede Holst Gruppen i 2000.
Dengang solgte han rengøringsmidler og undrede sig over, hvorfor kvaliteten af rengøringen tit var et problem. Han ville give de
kvalitetsbevidste kunder mulighed for at få gjort bedre rent og
give dem en samarbejdspartner, de let kunne få fat på.
I dag er Holst Gruppen landsdækkende med hovedkontor i Ølstykke og afdelinger i Svendborg og Vejle.
Holst Gruppen hjælper firmaer og foreninger med:
• rengøring
• vinduespudsning
• ejendomsservice
• byggepladsrengøring
• snerydning
• havearbejde
Tilfredse medarbejdere giver kunderne god kvalitet
og service
For at vi netop kan leve op til vores egne ambitioner, er det vigtigt
for os, at vores personale arbejder under ordnede vilkår. Derfor
har vi overenskomst med Dansk Erhverv.
Samtidig bruger vi ergonomisk rigtigt rengøringsudstyr, så vi
forebygger, at medarbejderne bliver stressede og nedslidte, ligesom vi selvfølgelig er fuldt forsikrede.

Derfor ved du som kunde, at vi kan tilbyde stabile medarbejdere,
der gerne vil beholde deres arbejde. Og du kan vise, at du er
bevidst om dit sociale ansvar ved at indgå en aftale med os.
Med Holst Gruppen får du også
• stor fleksibilitet, hvis dit behov ændrer sig
• kvalitet hver gang, da vores inspektører jævnligt laver
kontrolbesøg for at sikre den kvalitet, vi er kendt for
• rene linjer og gennemsigtighed i samarbejdet
• punktlighed
• mulighed for at ringe til os døgnet rundt
Samtidig kan vi hjælpe dig, uanset hvilket behov dit firma har, og
vi løser både store og små opgaver. Derfor kan vi skrue op for
hjælpen, hvis dit behov bliver større og mere avanceret, ligesom
vi let kan skrue ned igen.
Kontakt Holst Gruppen og hør,
hvordan vi kan hjælpe dig
Lyshøjvej 8A
3650 Ølstykke
70 23 20 94
info@holst-gruppen.dk

