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Jubler for Svanemerking hos Eurest
Services

- Utrolig positivt at vi har fått Svanemerket hele renholdstjenesten på
Østlandet, sier Ninning Johansen. Hun er leder for renholdsteamet hos møte-
og restauranthuset The Local på Fornebuporten. For henne betyr det mye at
produktene er så trygge som mulig, både for gjestene og de ansatte.

– Vi har blant annet fått kluter som rengjør bedre med bare vann, enn
gammeldagse kluter gjør med kjemikalier, forteller Johansen fornøyd.



Vi møter Johansen på restauranten The Local på Fornebuporten. Med seg har
hun Nina Fuglesang, miljø- og kvalitetsansvarlig i Compass Group Norge, og
renholder Liene Caune.

Bærekraftig
– Vi er veldig glade over å ha fått dette på plass for hele Østlandet, sier
Fuglesang.

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og det er strenge krav til
de som ønsker å sertifisere seg.

– Vi har blant annet sluttet helt å bruke noen produkter, erstattet noen, og
bruker mindre av andre. I tillegg har vi kuttet ned på bruken av plastposer, og
redusert transporten, forteller Fuglesang.

Svanemerkingen er et viktig ledd i Compass Groups satsing mot en mer
bærekraftig leveranse.

Svanemerket siden 2012
– Dette er viktig fordi vi er så store, og har så mange enheter. Det vi gjør har
betydning for miljøet, sier Fuglesang.

Hun har jobbet med miljømerkingen siden før 2012, da Eurest Services
Svanemerket de første leveransene sine.

Et av Svanemerkets strenge krav er en helhetlig vurdering av hele produktets
livssyklus. Kravene fokuserer på alle sider i tjenesteproduksjonen, og skjerpes
jevnlig.

Bedre for miljøet – og for oss
– Jeg synes det er godt å vite at produktene vi bruker nå er bedre for miljøet,
og bedre for oss. Vi kan vaske renere, og raskere med mer miljøvennlige
produkter. Slik sparer vi helsen også, sier Johansen.

Caune, 33, er enig.

– Det føles tryggere å jobbe når det er mindre kjemikalier, sier Caune, og
legger til: Jeg er veldig glad for at vi er blitt svanemerket.



Compass Group er verdens ledende leverandør av måltidskonsepter og Facility
Management-tjenester, som for eksempel drift av resepsjoner, renhold, concierge-
og vaktmestertjenester og andre nytenkende tilleggstjenester i kontorbygg. Vi er
et globalt selskap med ca. 480 000 ansatte i 45 land, og en omsetning på over
215 milliarder kroner. Compass Group Norge har om lag 2300 ansatte fordelt på
ca. 480 lokasjoner, og omsetter for i overkant av 2 milliarder kroner.

Selskapet opererer i både offentlig og privat sektor, inkludert offshore og
pasienthoteller. Som en ledende aktør er vi i front med flere innovative konsepter
og varemerker under kontinuerlig utvikling.

Compass Group har et av bransjens råeste kulinariske team, som hver dag jobber
for å oppfylle selskapets ambisiøse matfilosofi. Filosofien tar utgangspunkt i
Compass Groups sterke posisjon som en global aktør med internasjonale impulser
og et brennende lokalt engasjement.

Bærekraft spiller en essensiell rolle i Compass Group, og vi har alltid mennesket i
fokus. Fysisk og mental helse, mangfold og inkludering blir høyt prioritert hos oss.
Sammen med våre kunder, leverandører og lokalsamfunn samarbeider vi tett for å
nå FNs bærekraftsmål. I Compass Group reduserer vi matsvinn, erstatter plast, og
øker andelen plantebaserte, lokale og sesongbaserte råvarer i våre menyer.
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