HÖSTMÖTE MÄSSRAPPORT
Höstmöte med branschmässa, Lund 2019

Rekordmötet:
157 deltagare
39 utställare

20. – 24. 6. 2020, Frankfurt am Main

Where pure
innovation happens

If you want to visit or exhibit at Texcare,
please contact:
Mattias Dahlquist
Tel. +46 7 90 79 68 94
mattias.dahlquist@sweden.messefrankfurt.com
www.texcare.com

Applåderna
ramade in
höstmötet
Den gråmulna morgonen i det skånska landskapet
bleknade snabbt när Lars V. Andersson, vice ordförande i Lunds kommunfullmäktige, hälsade varmt
välkommen till Sveriges Tvätteriförbunds höstmöte
på Scandic Star.
Det blev en fängslande start tack vare en entusiasmerande skildring av den medeltida framtidstaden
vi befann oss i. Lars tog oss med till tiden före Kristi
födelse då den första bebyggelsen runt dagens Lund
kom till och avslutade i den stad vi i dag känner med
globalt välkänd förpackningsindustri, innovationscentrum och snart världens starkaste neutronkälla.
Här kommer forskarna att få möjlighet att på djupet
studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier.
Röd tråd hela vägen
Energi kändes som en rd tråd när Lars lämnade över
till nästa föreläsare. Henrik Almström är portföljförval-

tare på det lundabaserade energihandelsföretaget
Modity. Han lät oss kika in i en exklusiv prognos om
energiutvecklingen 20 år framåt med klimatutmaningen hängande över oss. Enligt prognosen kommer
gasen att globalt öka mest och en av förklaringarna
stavas LNG vilket i klartext betyder att gas kan
kylas ner till flytande fas och då lättare transporteras
i mycket stor volym. I Norden har vi ett kraftöverskott
beroende på en jättestor utbyggnad av vindkraftverk,
men har utmaningen att förflytta kraften från norr till
söder i vårt avlånga land. Elnäten behöver förstärkas.
Henrik såg framför sig att vi kommer att ha relativt
billig el i Norden en lång tid framöver, men med
hög volatilitet.
Texcare nästa
En annan rörelse i tiden kunde
Johannes Schmid-Widersheim redogöra för. Från
digitalisering till artificiell intelligens inom textilbranschen är ett tema för Texcare, den 20–24 juni

Stort intresse för
intressanta föredrag
från 157 deltagare
på årets välbesökta
höstmöte.
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LUND – SWEDEN
Lärdomsstaden Lund med anor sedan 1000-talet.

enligt lundaborna – Lunds Pireus. Gamla

Under en period var Lund Danmarks viktigaste stad,

huvudstaden – Köpenhamn, är bara en halvtimme

något som Karl X och Karl XI med besked ändrade

bort liksom Nordens största flygplats Kastrup. Vi

på via freden i Roskilde och Slaget vid Lund. Idag

träffades denna gång i de östra kommundelarna

350 år senare är vi skåningar nästan svenskar.

på Scandic Star och tog del av föredragen,

Förutom domkyrkan, universitetet, Lugi Handboll,

branschutställningen, poolen, gymmet och de

Hipp Hipp, så är Lund också hemma för Tetra Pak,

välkomnande ytorna.

Å&R med flera. Samt Malmö är nära –

Stort tack till 2019 års events- och premiumsponsorer
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för Texcare, den 20–24 juni 2020. Branschmässan
som arrangerats sedan 1956 är som bekant störst i
sitt slag och samlar utställare och deltagare från när
och fjärran. År 2016 fanns 319 utställare på plats
och Johannes räknar med ett liknande antal under
kommande evenemang trots konsolideringen i branschen. Här kommer runt 16 000 intresserade deltagare att söka nyheter och nätverka.
Återvinning av textilier
Insamlingsgraden för textilier är 25 procent i
Sverige, en låg siffra jämfört med andra länder
i Europa. En ökad insamlingsgrad är önskvärd,
men svårigheten har varit av få avsättning för
återvinningstextilierna.

just denna dag. Även utan den formella remissen
fanns all anledning att diskutera frågan kring
reningsmetoder, vatten- och kemikalieförbrukning.
Den cirkulära ekonomin
Vad är cirkulär ekonomi? Weine Wiqvist, tidigare
vd för branschorganisationen Avfall Sverige och
nu ledamot i regeringens delegation för cirkulär
ekonomi, kunde berätta att det finns 140 olika
definitioner. Vi hann inte med en fördjupning i just
detta, men fick en livfull och uttömmande skildring
av vad delegationen gör och vilka prioriteringar
som finns.

Maria Elander, projektledare på IVL/Miljöinstitutet
tillsammans med Stefan Poldrugac på
återvinningsbolaget Sysav, kunde redogöra för de
ansträngningar som görs för att införa ett nytt steg
i den textila värdekedjan. En fullskalig anläggning
för automatiserad textilsortering byggs nu i Malmö
för driftstart sommaren 2020. Där kommer 8 000
ton textilavfall att kunna hanteras per skift och år.
Det här blir världens första etablering med denna
sofistikerade sortering som möjliggör ”fiber till
fiber”-återvinning. Här finns en möjlighet att delta.
Partnerskap sökes för att hitta cirkulationsflöden.
All denna plast – Kanske studiebesök
årsmötet 2021?
Ytterligare en väg för att minska miljöbelastningen
handlar om att hindra mikroplaster från att spridas.
Lena Stig, handläggare på Naturvårdsverket,
tog upp denna högaktuella fråga. En remiss
med anledning av det regeringsuppdrag som
Naturvårdsverket har skulle egentligen ha kommit

Weine Wiqvist och Daniel Kärrholt förbereder
nästa spännande föredrag.

Hela 39 utställare
var på plats med ett
heltäckande utbud
för branschen.
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Bullermätningar inom
tvätt- och textilservicenäringen
Vistas era anställda i bullriga miljöer? Vi kan hjälpa er!

Ensucon erbjuder konsultstöd inom arbetsmiljö
gällande bullermätningar. Dessa mätningar görs för
att fastställa bullerexponeringen för arbetstagare i
er verksamhet. Vi har expertis med över 20 års
erfarenhet av mätningar, beräkningar, riskanalyser
och utredningar inom området. Vår långa
erfarenhet och höga kompetens i kombination med
toppmoderna instrument gör att vi kan erbjuda en
trygg och resurseffektiv affär.
Ensucon hjälper er att mäta ljudnivån och
analysera resultaten. Vi tar bollen avseende vilka
lagar, regler och bestämmelser kring buller och
vibrationer som gäller inom tvätt- och
textilservicenäringen.

Johan Scheuer
arbetar med akustik,
vibrationer och buller
på Ensucon. Johan
har varit behjälplig i
arbetsmiljöutredning
ar för kunder inom
industrin i över 20 år.

ERBJUDANDE OM
BULLERMÄTNING FÖR
ARBETSTAGARE*
Ordinarie pris:
14 990 kr
Tvätteriförbundets medlemmar:
11 990 kr
* Kontinuerlig bullermätning under två arbetsdagar
med dosimeter + analys, jämförelse med krav enligt
AFS och sammanställning i rapport.

Hur kan vi hjälpa just dig?
Hör gärna av dig till oss för en mer
ingående dialog!
Kontakt
Johan Scheuer
Ensucon AB
Senior Akustikkonsult
johan.scheuer@ensucon.se
Tel: 0730-85 61 18

– Så kan man också
göra, konstaterade
Jonas Birgersson
och fick hjälp av
hållbarhetskonsult
Linnea Turnstedt.

Ett hållbart och lönsamt företagande
Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på CSR Skåne,
spann vidare på det hållbara företagandet och
incitamenten för det. Hela 50 procent av de svenska
företagen upplever att hållbarhetsarbetet ökar
kundnöjdheten, gynnar försäljningsutvecklingen och
stärker relationen till medarbetarna.
Sist ut kom framtiden
Sist ut bland föredragshållarna var Jonas Birgersson
som konstaterade att framtiden redan är här. Jonas
som med sin fleecetröja gjorde sig ett namn som
grundare av Framfab och då blev den hetaste
vd:n inom hela det svenska näringslivet är fortsatt
het med förfrågningar om att föreläsa från olika
håll. Bland alla dessa förfrågningar valde Jonas
vårt höstmöte och visade hur vi lever mitt i ett
paradigmskifte.

så självklart i dag, men bara har 30 år på nacken
i Sverige. När vi ser runt om oss, vad är det mer
som sker som inom 30 år kommer att förändra
förutsättningarna för vår vardag?
Jonas levererade många roliga inpass och
funderingar med spännande data i en tidsskildring
som manade till eftertanke och väckte lust efter mer.
Ett bejublat framträdande.
Stort intresse för mässan
Livfulla applåder blev avslutningen på dagens
föreläsningspass, innan det möblerades runt för
höstmötets branschmässa. Hela 39 utställare
inklusive Stefan Pettersson från SCB var laddade
när Hotel Supply hade delat ut de sista gåvorna
till de inspirerande föreläsarna. God uppslutning,
goda omdömen och en god inramning – där har vi
sammanfattningen av höstmötet 2019.

Att anpassa sig till det nya är svårt vilket Jonas
pekade på genom studien att 93 procent inte
vill ha några förändringar alls, medan
resterande sju procent kan gå med på
det under förutsättning att förändringen
är helt på deras villkor. Förändringar
kan gå snabbt. Se på Internet som är

*

Titta gärna in på
tvättlinan.se där du
hittar uppladdade
föredrag från
höstmötet.
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Talare, utställare oc
Stefan Poldrugac och
Maria Elander presenterade
den nya unika anläggningen
för textilåtervinning.

Jonas Birgersson visade på hur vi
lever i ett paradigmskifte.

Lars V. Andersson hälsade
välkommen till Lund.

Linnea Turnstedt visade
på hållbarhet som en
affärsmöjlighet.

Lena Stig hämtade synpunkter
på kommande remiss om hur vi
ska minska miljöbelastningen
från plast.

Här möts branschens
leverantörer med ett brett
och intressant utbud av
produkter och tjänster.

ch besökare

Uppslutningen både från utställare
och besökare var god. Här fanns
tid för att nätverka, diskutera och
presentera nyheter.

Stefan Pettersson från SCB kunde
svara på intressanta frågor om den
nya beräkningen av index som vi
har sett i Indexrapporterna under
hösten.

CBA machines, has more than 40 years of experience in the global industrial laundries industry, we are
specialized in the purchase and sale of industrial laundry machines in the world.
You can count on us for all aspects of the handling of the machines, covering: disassembly of the laundries
complete, as well as individual machines, transport on the road as well as on sea, testing and repair of
machines, rebuilding and reconditioning, installation and commissioning. All our customers can trust our aftersales support, like the maintenance of the machines as well as the supply of Exchange parts.
Thanks to our stock of machines and our extensive network of contacts worldwide we can constantly offer a
good second-hand machines correspond to your needs. We can offer you machines still running in the laundry
or even machines completely recondition.
Do not hesitate to contact us for more information or for a current list of available machines.
www.cbamachines.com

 Effektiva vatten och energikoncept
 Säkerhet, service och utbildning
ECOLAB AB
Glasfibergatan 10, Hus 23
125 45 Älvsjö
Tel: +46 8 6032 200
©2019 EcolabTM USA Inc. All rights reserved.

TH
E WASH

 Omfattande datahantering

W
AS
H

Customer Service
Tel: +46 8 519 896 23
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https://sv-se.ecolab.com

Veteran höll sig
framme
– Vi är ett av de äldre företagen här idag, säger
Anders Blücher på Heinex som sin vana trogen
deltog på Tvätteriförbundets branschmässa.
Heinex startade som Tvätterimaskiner i Malmö
redan på 1940/50-talet och erbjöd då service på
alla maskiner. De var med när kemtvättmaskinerna
introducerades i Sverige på 1970-talet och på
den vägen har det fortsatt med allt fler produkter i
sortimentet.
I dag är det bara att titta på Heinex logotyp för att
förstå att det bakom väggarna gömmer sig hela
färgspektrat.
– Vi har en unik kunskapsbas med ett helhetstänk
för alla tvätterier som du inte hittar någon
annanstans, säger Anders Blücher.

Anders hade i montern sällskap av Mikael
Andreasson, båda områdesansvariga för
tvätteriprodukter, maskiner, tvättsäckar
och vagnar, Jolanta Monsert, ansvarig för
entrémattor och profilprodukter, och Mats
Jeppsson, vård och omsorg.

Dags för nätverkande och
en god kopp kaffe.
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M:15

Vi levererar Svanencertifierad Frotté
-I egen design
-Från låga kvantiteter.

Vill Du veta mer så står vi i monter 15 på mässan.
Varmt välkommen!

Intelligent
vattenavhärdning
BWT RONDOMAT HVD
– Ett vanligt avhärdningsfilter
sparar tvättmedel. Ett BWT avhärdningsfilter sparar tvättmedel, dina pengar och vår miljö.
Vi ses på utställningsplats 19!

bwtwater.se

Utmanare
passade på
CLM Texfinity utmanar sedan ett år etablerade
maskinleverantörer i Norden. Företaget från Belgien
säljer maskiner tillverkade i Kina och har nu också
fått en finsk agent för den nordiska marknaden.
– Vi jobbar för att få den första referensen i Sverige,
säger företagets ägare Reinoud Pijpops och trycker
på kvalitet och att varje maskin kan kopplas upp
mot Internet exempelvis för diagnostik online.
Reinoud Pijpops uppskattar möjligheten att få ställa
ut under höstmötet. Han har tillsammans med sin
finska kollega Kalle-Ville Lampi knutit kontakter och
fått prata om sitt sortiment.

– Jag är glad för atmosfären här, säger
Reinoud Pijpops.

Ensucon auktoriserar den professionella tvätt- och textilservicenäringen
T-märket är en stark och tydlig kvalitetsmärkning för professionella textilserviceföretag.
Det används vid upphandlingar och signalerar ett mervärde för kunden.
Medlemmarna i Sveriges Tvätteriförbund är
auktoriserade med T-märket. Det innebär att
företagen uppfyller kraven för att garantera en
kvalitativ verksamhet med god service, integrerat
miljöarbete och starkt socialt ansvarstagande.
Varje år kontrollerar vi yrkesmässig kunskap, god
företagsamhet, effektivt resursutnyttjande och ett
aktivt arbetsmiljöarbete.

Vi tar även prover för analys ute i
verksamheterna, både på tvättprocessens
kvalitet och på utsläppshalter i processvattnet.
Kombinationen av olika aspekter i denna kontroll
är unik och ger en klar riktning mot ett fortsatt
hållbarhetstänk inom branschen. Vi samarbetar
med Ensucon AB där Gustav Johansson ansvarar
för att genomföra auktorisationskontrollen.
Tillsammans utvecklar vi T-märket.

SVERIGES
TVÄTTERIFÖRBUND
www.tvatteriforbundet.se
www.textilservicebranschen.se

FÖRNYBARA NYHETER OCH
LÖNSAMMA IDÉER
Kosan Gas är den ledande leverantören av gasol i Norden. Gasol är en säker,
flexibel och miljövänligare energikälla som nu också kan fås förnybar.
Som distributör av gasol är det viktigt för Kosan Gas att träffa dem som har störst nytta av bränslet.
Fortfarande finns det många tvätterier som använder eldningsolja och det är här som Kosan Gas
vill visa fördelarna med gasol. ”I tumlarna i ett tvätteri finns det inte ett mer effektivt bränsle än
direktverkande gasol” säger Kenneth Dahlqvist, Sales & Technical Lead, Kosan Gas.
Tvätterier och deras kunder har ett starkt fokus på miljötänkande och är ofta i behov av t ex
miljöcertifieringar. Kosan Gas jobbar med att möta kunderna och kommer på branschmässan att
presentera en gasol för en kostnadseffektiv och mer miljövänlig produktion. Kosan Biomix är ett
effektivt bränsle perfekt lämpat för tvätterier. Gasolen produceras dessutom av förnybara
råvaror och hjälper tvätterierna till en allt mer miljövänlig och hållbar inriktning.

”I tumlarna i ett tvätteri finns det inte ett mer
effektivt bränsle än direktverkande gasol”

KENNETH DAHLQVIST
Sales & Technical Teamleader
Kosan Gas Sverige AB.

Hållbar
utveckling
En bransch som fortsätter att växa och med hållbarhet
som ett kännetecken. Vi är en grön cirkulär näring.

Årsmöte

2020
Välkomna på årsmöte!
14 MAJ 2020
Clarion Hotel Stockholm
tvatteriforbundet.se

Höstmötet / The Autumn Meeting supported by MESSE FRANKFURT

