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Branschmässan
rekordökar
– 38 utställare
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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

En bransch som
gör skillnad
Torsdagen den 14 november är det dags för det
årliga höstmötet med branschmässa i en expansiv
bransch som har tagit fasta på lösningar för framtiden. Vi är en grön cirkulär näring som genom innovativa, klimatsmarta och miljöriktiga lösningar arbetar
för en bättre miljö, högre kvalitet och en enklare vardag. En god textilvård förlänger livslängden på textilier och dessutom har vi anläggningar optimerade för
låg vatten- och energiförbrukning. Det ger en bättre
användning av resurser.

vem som arbetar kravställt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, det vill säga tar ansvar för
sina medarbetare, samhället och planeten vi bor på.

Inom tvätt- och textilservicebranschen är hållbarhetsfrågorna och vårt samhällsengagemang integrerade i
vardagen. Vi jobbar gärna för ett samhälle som återvinner snarare än förbrukar. Slit och släng –
nej, inte för oss.

Välkommen till 2019 års höstmöte.

Höstmötet bjuder på föredrag med olika intresseområden, allt fokus på branschens framtid. Givetvis blir
det aktiviteter även efter mötet. Passa på att ta del
av branschutställarnas nyheter och lyssna på andras
erfarenheter. Kanske du i dag planterar ett nytt frö för
din verksamhet som i morgon ger riklig skörd.

Jan Kluge, Förbundsordförande

T-märket och Tvätteriförbundets auktoritetskontroll
gör det tryggt och okomplicerat för kunden att veta

Stort tack till 2019 års events- och premiumsponsorer
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Välkommen
Tillbaka i lärdomsstaden Lund med anor sedan

Samt Malmö är nära – enligt lundaborna – Lunds

1000-talet. Under en period var Lund Danmarks

Pireus. Gamla huvudstaden – Köpenhamn, är

viktigaste stad, något som Karl X och Karl XI

bara en halvtimme bort liksom Nordens största

med besked ändrade på via freden i Roskilde

flygplats Kastrup. Vi träffas denna gång i de

och Slaget vid Lund. Idag 350 år senare är vi

östra kommundelarna på Scandic Star. Njut av

skåningar nästan svenskar. Förutom domkyrkan,

föredragen, branschutställningen, poolen, gymmet

universitetet, Lugi Handboll, Hipp Hipp, så är

och de välkomnande ytorna.

Lund också hemma för Tetra Pak, Å&R med flera.

Vad vore
ett höstmöte
utan middag
i världsklass
Förrätt, varmrätt och dessert serveras klockan
19.30 i restaurangen.
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Program
09.00 – 10.00

Incheckning till konferens/Meet & Greet

10.00 – 10.20
Lars V. Andersson, 1 vice ordf Lunds
			Kommunfullmäktige. Välkomna till Lund
			
– där tradition och innovation möts.
10.20 – 10.40
Henrik Almström, portföljförvaltare
			Modity. Avgörande förändringar i
			energibranschen.
10.40 – 11.00
Johannes Schmid-Wiedersheim, Director
			Texcare International. Texcare 2020 –
			
Topics, Exhibits, Events – You Are
			All Invited.
11.00– 11.30
Maria Elander, projektledare IVL/Miljö			
institutet, Stefan Poldrugac, Sysav.
			SIPTex: Automatiserad textilsortering
			
som länk mellan insamlat textilavfall
			och cirkulära textilkretslopp.
11.30 – 12.00
			
			

Lena Stig, handläggare Naturvårdsverket
– Textil och mikroplast. Vad kan vi göra
för att minska miljöbelastningen?

12.00 – 12.30
Weine Wiqvist, delegationsledamot.
			Vad gör regeringens delegation för
			cirkulär ekonomi?
12.30 - 13.15

Lunch

13.15 - 13.30
Linnea Turnstedt, Sustainability
			Consultant CSR Skåne.
			Hållbarhet – en affärsmöjlighet.
13.30 – 14.30
Jonas Birgersson, entreprenör Space
			Media Network. Framtiden är redan här.
14.30 – 18.00

Fika och branschutställning

19.15 		

Samling innan middag

19.30			Middag
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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

Ett halvt år bort finns
världens största branschmässa
Nu är världens största mässa
för textilservice, Texcare
International 2020, bara ett
halvår bort. Intresset är stort.

Texcare International
arrangeras som
bekant vart fjärde år.
Det betyder att under
mässan presenteras
– Vi tror, baserat på de preliminära ett koncentrat av
beställningarna, att Texcare 2020 fyra års innovativ
till och med lockar fler utställare
branschutveckling. Här
och besökare än vad mässan
ställs inte bara enstaka
gjorde för fyra år sedan. Den
produkter ut, utan
utvecklingen är inte helt självklar
mässbesökarna kan få se hela
med tanke på de fusioner som
produktionslinjer uppbyggda.
förekommer i branschen, säger
Branschens viktiga frågor
Johannes Schmid-Wiedersheim,
År 2016 fanns 319 utställare
Show Director på Texcare
på plats, i år räknar Johannes
International.
Schmid-Wiedersheim med
Fyra år av innovation
ett liknande antal, trots
En anledning till det
marknadskoncentrationen. Antalet
ökande intresset är att
besökare var drygt 15 600, målet
Frankfurtmässan arrangerar
är nu att komma över 16 000
allt fler textilservicemässor
besökare från hela världen.
runt om i världen. Detta lockar
Texcare International arrangerar
i sin tur fler människor till det
också ett omfattande “Texcare
ledande evenemanget - Texcare
Forum” program kring viktiga och
International i Frankfurt.
aktuella frågor i branschen. Det

Johannes SchmidWiedersheim, Show
Director på Texcare
International och
Portfolio Manager.

kommer att handla om hållbarhet,
digitalisering och innovationer runt
textilier.
– Vi organiserar också en ny
"Texcare Challenge" där unga yrkesverksamma kommer att visa sina
färdigheter vid ett antal tävlingar.
Avsikten är att stödja unga
talanger och främja branschens
attraktivitet som arbetsgivare.
Mer glädje
Texcare modeshow återkommer,
i större omfattning än tidigare med
förevisning av arbetskläder.
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Utställarna
ABS Scandinavia – 28

Care for Clothes – 29

ACG Pulse – 22

CBA Machines – 32

Almedahls Alingsås – 2

Christeyns – 30

Amotto – 13

Cowin Svenska – 9

Beirholms Væverier – 1

Dibella – 12

Botved Repella – 34

Ecolab – 6

BWT Vattenteknik – 19

Electrolux Professional – 21

Caap Textil – 26

Fristads – 5
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46
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36
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34
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18

17

16

15

Heinex – 33

Norlex Systems – 47

Isakssons – 10

Nybo Workwear – 11

Jensen Sverige – 36

Primagaz Sverige – 14

JFC Trolley Systems – 20

RTP Sp. z o o – 35

Kentaur – 27

Scandbio – 23

Kosan Gas Sverige – 16

SoCom Scandinavia – 24

Martinson Textile – 4

Texfinity – 18

Mattsons Beds/Hotel Supply – 25

Textilgruppen – 3

Messe Frankfurt/Texcare – 46

VarUnik AB – 7

Milliken Ind. – 31

Yaff AB – 15

Nordic Form – 17

Zip Clip Solutions / ZlideOn – 8
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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
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 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.
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Customer Service
Tel: +46 8 519 896 23
Email: order.se@ecolab.com
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 Innovativ teknik

N

 Hållbara tvättprocesser

THE WASH

E
BEYOND TH

Rätt Partner för hela
ditt tvätteri!
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https://sv-se.ecolab.com

Årets talare
Foto: Martin Olson,
martin@martinolson.se

9 intressanta föreläsare inspirerar ...
Välkomna till Lund – där tradition och innovation möts
Lars V. Andersson vice ordförande
Lunds kommunfullmäktige

Förändringar som energibranschen står inför.
Klarar energibranschen utmaningen?
Henrik Almström, portföljförvaltare

Henrik Almström är portföljförvaltare på Modity Energy Trading AB, ett
energihandelsbolag som riktar sig till energibolag, producenter och industri.
Moditys ägare är Kraftringen och Öresundskraft. Med bas i Lund hjäper
Modity sina kunder med riskhantering och prissäkring i en föränderlig
energimarknad så att de i sin tur kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.
Henrik kommer att presentera ett urval av de förändringar som
energibranschen står inför. Klarar energibranschen utmaningen att förse
en snabbt växande global befolkning med energi under hållbara former?
Vilken roll har policybeslut och investeringar i ny energiproduktion för att
klimatmålen skall kunna nås?
Texcare 2020 – Topics, Exhibits, Events – You Are All Invited
Johannes Schmid-Wiedersheim, Director Texcare International

Johannes Schmid-Wiedersheim är Show Director på Texcare International
och Portfolio Manager för alla Frankfurtmässans globala textilserviceevents.
Han kommer att ge en aptitretare inför den stora mässan i juni och berätta
om mässans program för att arrangera gruppresor och ta emot VIP-gäster,
något alla berättigade kan vara med i.
SIPTex: Automatiserad textilsortering som länk mellan insamlat textilavfall och
cirkulära textilkretslopp
Maria Elander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet

Maria Elander har över 15 års erfarenhet med avfallsfrågor kopplade till
effektiva materialflöden och cirkulära kretslopp och arbetar som projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon har initierat och projektleder det
Vinnovafinansierade innovationsprojektet SIPTex med målsättning att bygga
världens första fullskaliga automatiserade textilsorteringsanläggning i Malmö.

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

15

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!

19

bwtwater.se

Textil och mikroplast – Vad kan vi göra för att minska miljöbelastningen?
Lena Stig, Naturvårdsverket

Lena Stig arbetar sedan drygt ett år tillbaka på Naturvårdsverket med
frågor som rör hållbar plastanvändning. En fråga är hur vi minskar utsläpp
av mikroplast från textil.
Dessförinnan har hon arbetat med biokemi och polymerkemi inom F&U
i 12 år, följt av 10 år inom offentlig sektor med fokus på utfasning av farliga
ämnen från produkter. Det har bland annat handlat om att göra jämförande
miljöbedömning av produkter. Lena har även varit projektledare för ett
europeiskt projekt om PVC-fria blodpåsar.
Vad gör regeringens delegation för cirkulär ekonomi?
Weine Wiqvist, ledamot i delegationen för Cirkulär ekonomi

Weine Wiqvist, tidigare under många år VD för branschorganisationen
Avfall Sverige. Numera bland annat Seniorrådgivare, ledamot i regeringens
delegation för cirkulär ekonomi, styrelseledamot i den internationella
avfallsföreningen ISWA samt adjungerad lektor vid Internationella
miljöinstitutet, Lunds Universitet.
Hållbarhet – en affärsmöjlighet
Linnéa Turnstedt, Sustainability Consultant TEM och CSR Skåne

Foto: Marianne Holmberg
Holmbergs Talare

Linnea Turnstedt hjälper dagligen företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete
med fokus på miljömässiga och sociala aspekter. Hon ansvarar dessutom
för CSR Skåne – ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk.

IT-entreprenören tecknar framtidskartan
Jonas Birgersson, entreprenör Space Media Network

Från att ha varit närmast okänd blev Jonas med Framfab den hetaste
VD:n inom hela näringslivet. Birgersson har blivit kallad en av IT-världens
värsta gaphalsar, men han har också blivit hyllad som entreprenör. Förutom
Framfab, som han tog från fem till 2850 anställda i 13 länder, har han
startat Bredbandsbolaget och Labs 2 och nu senast Space media Network
tillsammans med Rymdbolaget.
Jonas föreläser om de stora förändringar som sveper genom samhället,
drivet av ny teknik kommer ett antal förändringar slag i slag. Med en
blandning kunskaper från områden som militär underrättelsetjänstteori,
arbetet inom några av Sveriges största industriprojekt samt hans egna
entreprenörprojekt, tecknar Jonas Birgersson tillsammans med publiken
en framtidskarta.
Nya Tvätt- och textilserviceindex
Stefan Pettersson, SCB

Stefan Pettersson, SCB kommer att
finnas på plats på branschmässan
mellan kl 14.30-18.00. Stefan kommer att
svara på alla frågor kring nya Tvätt- och
textilserviceindex.

Stefan kommer
att finnas i
mässlokalen un
der eftermidda
gen
- välkommen m
ed frågor!
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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”
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KENNETH DAHLQVIST
Sales & Technical Teamleader
Kosan Gas Sverige AB.

Möter framtiden
med digital utbildning
När textilservicebranschen växer och förändras kommer kraven att öka på utbildning.
Sveriges Tvätteriförbund arbetar nu tillsammans med andra branschorganisationer
i ett projekt för att skapa en innovativ, modulär och digitalt stödd utbildning till
nytta för alla medlemmar.
– Utöver att utbildningskraven
kommer att öka lämpar sig flera
arbetsmoment utmärkt som
instegsjobb på den ordinarie
arbetsmarknaden. Projektet
kommer att ta höjd för detta
i utvecklingen av e-lärande
genom moduler, e-lektioner
och förklarande videor på en
lärandeplattform, säger Daniel
Kärrholt, förbundsdirektör
Sveriges Tvätteriförbund.

Vår främsta tillgång
– För oss är det mycket
glädjande att vi är en del av
detta spännande projekt. Den
svenska tvätteri- och textilservicebranschen ser mångfald som en
styrka och medarbetarna som sin
främsta tillgång. Vad jag vet är det
dessutom första gången vi har
kommit ifråga för EU-finansiering.
Det kan ses som ett erkännande

av den stora betydelse vår näring
har såväl i Sverige som i resten av
Europa, säger Daniel Kärrholt.

Arbetsmöte i
utbildningsprojektet då
Sveriges Tvätteriförbund
stod som värd i Malmö.

Europeiskt samarbete
Sveriges Tvätteriförbund
medverkar i projektet tillsammans
med branschorganisationerna
för tvätt- och textilservice från
Tyskland, Belgien, Tjeckien och
deras europeiska nätverk ETSA.
För att skapa en europeisk
digital utbildningsplattform arbetar
man med HeurekaNet-institutet,
som specialiserat sig på yrkesoch vuxenutbildning. Det treåriga
projektet finansieras av EU via
Erasmus +.

Uppmärksamma
våra hållbarhetshjältar
Värdiga vinnare 2019. Kom
ihåg att nominera till Sveriges
Tvätteriförbunds Hållbarhetspris
i samarbete med Christeyns
för år 2020.

Sveriges Tvätteriförbunds
Hållbarhetspris i samarbete
med Christeyns gick i år till två
företagare som med oförtröttlig
energi tagit sig an utmaningen att
formulera innovativa, klimatsmarta
och miljöriktiga lösningar.
Schlemon Athoraya, ÖrebroTvätt, och Kent Pettersson, KåPI
Tvätt i Bengtsfors, tog emot

priset på årsmötet.
Vem kommer att få priset
2020? Du har möjlighet att
påverka. Nominera genom
ett mejl till daniel.karrholt@
tvatteriforbundet.se. Skriv vem
du tycker ska få priset och
ange en kort motivering. Du kan
nominera fram till och med den
20 januari 2020.
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SKÅNSKT
JULBORD
PÅ SCANDIC STAR, LUND

Julbord inkl. glögg och kaffe
Årsmöte

2020
Välkomna
på årsmöte!
14 MAJ 2020
Clarion Hotel
Stockholm

Boka under perioden 21/11-20/12.
Minimum 25 personer.
För mindre sällskap har vi bokade dagar
den 10 + 12 december.

495:- inkl. moms. Kl. 18-21.30.

Underhållning och dans med K.R.A.M

625:- inkl. moms. 6 december. Kl 18-01.

Jullunch
Endast förbeställning.

245:- inkl. moms. Mellan kl. 12-14.

Dropp in för mindre sällskap 16-20/12
Book a table: scandicstarlund.2book.se

För bokning:

meeting.starlund@scandichotels.com
eller ring 046-285 25 13

TVATTERIFORBUNDET.SE
STAR LUND

