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”Riktigt bra mat och musik på kvällen. Härlig plats och omgivning” 

”Den ökar sammanhållningen i branschen - att få ha lite trevligt tillsammans är viktigt”  

 
Jonas Hult 

Kosan Gas 

”Att lyssna till 

branschens 

verklighet och 

framtidsutsikter”  

 
Jesper Seander 

Cowin 

”En chans att öka 

sammanhållningen 

i branschen” 

Magnus Söderberg 

Ecolab 

”Ett givande 

möte och 

utställning som 

vi gärna är med 

på igen” 



 

Höstmöte 2017 är över - vi lämnar 

Falkenberg med ett leende 

En härligt frisk höstmorgon väntade deltagarna på 

höstmötet. Först att hälsa oss välkomna var Stig 

Agnåker, kommunfullmäktiges vice ordförande. 

Efter några inledande ord om Falkenberg ledde 

Stig det extra årsmötet med den äran. 

Jonas Larsson, forskare vid Textilhögskolan i 

Borås berättade om projektet Retextile med fokus 

på design av upplevelser, produkter och processer 

för återanvändning av kläder och textilier.  

Efter Jonas kom Mona Mårtensson och Susanne 

Borgelius från Arbetsförmedlingen Skåne Väst för 

att prata samverkan och dialog för att öka möjlig-

heterna till en positiv arbetsmarknad och därmed 

ökad välfärd. Målsättningen är klar - att hitta en 

långvarig relation med Tvätteriförbundet och att vi 

tillsammans kommer att skapa kloka och kvalitati-

va paketlösningar nu och framöver. 

Förmiddagen avslutades av vår nye auktorisations-

kontrollansvarige Gustav Johansson från ÅF Infra-

structure som gick igenom miljö och hållbarhet 

med fokus på affärsnytta. 

Efter lunch tog Anna Christiansson och Elisabeth 

Åberg, hållbarhetsspecialister på Upphandlings-

myndigheten över och informerade om de hållbar-

hetskriterier för tvätt- och textilservice och de ar-

betsrättsliga villkor som infördes 1 juni 2017.  

 

Torsdagen den 16 november arrangerades en av de 

största, måhända den allra största, av branschföre-

ningsmässor inom tvätt- och textilservice i Europa - 

Sveriges Tvätteriförbunds årliga höstmöte med 

branschmässa. Platsen, en av västkustens mest upp-

skattade konferensanläggningar – Falkenberg 

Strandbad, ett hotell med gamla anor och traditioner.  

Tvätteriförbundets färskaste medlem 

t.h John Byrge Zip Clip Solutions AB.  





 

 

Stefan Öster, Öster Research redogjorde för sin studie 

som visade på potentialen av 1700 nya jobb genom att 

Rut-avdraget utvecklas att även innefatta tvättjänster av 

professionella aktörer.  

Avslutande föreläsare var Rasmus Ling - Skattepolitisk 

talesperson Miljöpartiet som utvecklade sina tankar 

kring en skattereform för 2000-talets utmaningar. Ras-

mus berättade också varför Skatteutskottet är det bästa 

utskottet att arbeta i. 

Sverige, Norden, Europa, alla 

samlas i Falkenberg 

På eftermiddagen öppnade årets branschmässa 

sina portar. Drygt 30-talet leverantörsmedlem-

mar från Europas olika hörn ställde ut. Alla 

lika välkomna.  

Mässan som sådan blev en stor framgång. Besökare 

och utställare var nöjda och med sedvanlig kreativitet 

fick alla till det fantastiskt fint. Strax utanför fönstret 

bjöd vädrets makter och havet på höstrusk som gjorde 

att Strandbadens lokaler kändes, om möjligt, ännu mer 

bekväma. Lokalen fick bra betyg för atmosfär och att 

alla hade möjlighet att vandra runt. Marlene Claesson 

från ACG Pulse var nöjd med torsdagen och delar med 

sig av sin upplevelse från mässan. ”Vi har träffat flera 

av våra befintliga kunder och också potentiella kunder 

som visade intresse för våra Q-produkter som vi visade 

upp. Vi har redan etablerat några nya kundkontakter. 

Vi fick många signaler om att marknaden bubblar när 

det gäller RFID-märkning och all den information som 

man kan bearbeta med hjälp av våra systemlösningar.” 

Det årliga höstmötet och branschmässan är en viktig 

träffpunkt för Tvätteriförbundets alla medlemmar. ” 

För oss som leverantörsmedlemmar är det viktigt att få 

träffa medlemmarna och ett väldigt bra sätt att få reda 

på vad som är på gång inom tvätteribranschen”, fortsät-

ter Marlene.  

Dagen erbjöd en unik chans att träffa stora delar av 

branschen på ett och samma ställe. Kosan Gas som va-

rit med på mötet och mässan en gång tidigare ser flera 

fördelar att som leverantörsmedlem vara med och ställa 

ut. ”Att få tillfälle som leverantörsmedlem att visa vil-

ka möjligheter ett samarbete med Kosan Gas kan ge 

och inte minst berätta om vår nya CO2 fria gasol, Ko-

san BioMix. Vi fick tillfälle att prata med många i 

branschen”, Säger Gert Nyrén.  

Full fart i ACG Pulses monter. 

Jonas Hult, Kosan Gas 

Christeyns 





 

 

Magnus Söderberg från Ecolab är en av de erfarna ut-

ställarna och har varit med på mötet och mässan flera 

gånger tidigare. Magnus berättar om vad mässan erbju-

der för utställarna. ”Ett enkelt sätt att träffa dem man 

vill träffa, prata om möjligheter och boka in uppföljan-

de möten. Den ökar sammanhållningen i branschen då 

många är goda vänner sedan länge. Att få ha lite trev-

ligt tillsammans, det är viktigt, det är kanske viktigare 

än man tror i dagens arbetsklimat.”  

Martin Kjær från Kentaur berättar som sina förvänt-

ningar på dagen i Falkenberg; ”Vi förväntade oss att 

träffa befintliga och nya kontakter och till detta fick vi 

gott om möjligheter. Dessutom fick vi många kom-

mentarer om vår nya kollektion. Fördelen med mötet 

och mässan är att möta kunder och, bland annat, höra 

om deras framtidsönskemål.” Han lyfter även fram pri-

oriteringen i att stödja tvätteriförbundet och profilera 

sin verksamhet.  

Jesper Seander från Cowin Svenska AB beskriver da-

gen som informativ och informell, med bra stämning 

som alltid. Jesper kom till Falkenberg med förvänt-

ningar att träffa kunder och kollegor i branschen, gam-

la som nya, vilket han också gjorde. Mässan är ett yp-

perligt tillfälle för att hålla liv i dialogen med kunder 

och kollegor i branschen, tid till diskussion och chan-

sen att träffa många aktörer inom tvätteribranschen på 

kort tid under avslappnade former. Han avslutade med 

att säga ”ett givande möte och utställning som vi gärna 

är med på igen.”  

t.v.  Mads Andresen, Inwatec ApS 

t.h. Magnus Söderberg, Ecolab 

Kentaurs monter som även bjöd på tävling 

om dansk lakridskultur. 

Mässan erbjöd möjlighet att träffa kolleger 

och kunder från stor del av branschen. Här 

ser vi Cowins monter och Jesper Seander. 



Nu står vi alla inför ett nytt år med nya utmaning-

ar. En utmaning som vi tar med oss från årets Tvät-

teriförbundsmöte är definitivt att bli mer hållbara 

som företag. Vi på Almedahls känner oss inspirera-

de och tycker att det är en spännande utveckling vi 

står inför. Kan vi påverka vår värdekedja på olika 

sätt, så skall vi också göra det. 

Till detta hör uppstarten av vårt nya sortiment, som 

vi kommer arbeta hårt med under 2018. Vi kallar 

det Awareness by Almedahls och vårt mål är att 

det successivt skall fyllas på med fräscha, hållbara 

produkter. 

Vi är idag oerhört stolta över att kunna presentera 

våra första artiklar från Awareness by Almedahls. 

Dessa riktar sig till patienter inom sjukvården och 

är tillverkad av 60% återvunnen bomull och 40% 

återvunnen polyester. 

För Er som är intresserade av att testa vår patient-

kofta och patientbyxa i 100% återvunna fibrer, 

finns det redan idag prover tillgängliga att skickas 

ut till Er. 

Vi tror att detta är framtiden. Nu vill vi veta vad ni 

tycker.  

Hör av er till Ellenor – NU kör vi! 

 

Ellenor Lennarth 

0322-669321 

Årets huvudsponsor Almedahls har ordet 

Ett hållbart sortiment för Er patient 

 



 



 

Sveriges Tvätteriförbund profilmaterial 

Så här beställer du: 

Skicka ett mail med din beställning samt adress och kontaktuppgifter till: 
webshopen@tvatteriforbundet.se eller gå in på www.tvatteriforbundet.se 

under fliken profilmaterial på medlemssidorna och beställ via formuläret. 
 

Vid beställning av mindre antal är profilmaterialet kostnadsfritt för  
medlemmar. Vid större volymer sker beställningen till självkostnadspris. 

Full fart på scenen även efter 

att mötet var slut. 

Utöver montrar och föreläsningar bjöd 

Höstmötets huvudsponsorer, Almedahls 

Alingsås, på en fartfylld utmaning på sce-

nen.  

Här var de flest varv som räknades och de som 

skulle framföras var en racerbil av modellen 

mindre. Utmaningen var tuff och konkurrensen 

visade sig vara hård. Avåkningarna var många. 

Flertalet deltagare kom ändå runt sex varv var och 

det fick till slut bli lotten som avgjorde vinnaren. 

Malin Hill från Berendsen var den lyckliga som 

vann.  





 

 

En lyckad dag som avslutades 

med ett lyckat genrep som be-

höll stämningen på topp 

När Höstmötet och branschmässan 

stängde sina dörrar var det efter att 

ha välkomnat ett nytt rekord av del-

tagare. Cirka 110 besökare och ett 

30- tal utställare förgyllde dagen.  

Efter en lyckad dag tog kvällen över 

och erbjöd en 3-rätters middag som 

fick högt betyg. Till detta blev det 

ett genrep i världsklass. Leaving Las 

Vegas är Strandbadens julshow i 

Vegas-lyxig och soulig förpackning 

signerad två av Västsveriges hårdast 

arbetande entertainers, Peter 

”Nöjespaketet” Eriksson och Chris-

tian ”Krale” Dybeck. Julshowen 

hade premiär dagen efter och hela 

showen är i stort sett slutsåld. Förut-

om en massa jul á la Elvis och Bublé 

så bjöds det på en musikalisk hitka-

valkad signerad Tom Jones, Blues 

brothers, James Brown och all the 

greats, kombinerat med överrask-

ningar och skratt! För mitt i alltihop 

blev det en underhållande och skru-

vad berättelse om en familjeåterföre-

ning, nåt som vi alla känner igen 

under julens högtider. What happens 

in Vegas shows up at Strandbaden! 

Och inte nog med det, Good News 

spelade och det blev ett sound och 

sväng i världsklass. 

Höstmöte och Branschmässa 2017 är 

över och nu blickar vi framåt, års-

möte, Hyllie, 17 maj , 2018 

- Vi ses! 

När mörkret lagt sig över Falkenberg byttes konferensbord och 

stolar ut mot vita dukar, tre-rätters meny och julshow. 

 



 

Sveriges Tvätteriförbund - info@tvatteriforbundet.se - Tel: 040 685 14 00   

Välkomna på årsmöte! 

17 maj 2018 

Malmö, Hyllie 


