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Tidsprogram

A

lla vägar leder till Scandic
Continental. Det är platsen där
man möts. Här sammanstrålar
kommunikationerna som för
staden närmare världen. Flyg in
direkt till mötet från New York
utan att ta med jackan – uppgång från Centralstationen finns
nämligen i huset. Var hos oss i
en timme eller mer än en vecka,
vi har flexibla mötesmöjligheter
för både den snabba intervjun
och konferensen för flera hundra. Mat och dryck med fokus på
ditt välmående finns så klart
bara en beställning bort alla tider på dygnet. Ett möte kan
vara och leda till så mycket.
Vår oas mitt i stan är den mest
centrala platsen för att mötas.

Välkommen till
Scandic Continental!

09.00 - 10.00

Incheckning till konferens

10.00 - 10.45

Ilija Batljan, VD och grundare
Samhällsbyggnadsbolaget

10.45 - 11.15

Iris Jeglitza-Moshage,
Senior Vice President Messe Frankfurt

11.15 - 11.45

Magnus Ehrenberg, Founder & President Ehrenberg
Sörensen Kommunikation

11.45 - 12.30

Sven-Olov Daunfeldt, Professor i nationalekonomi,
Forskningschef, Handelns Forskningsinstitut

12.30 - 13.15

Lunch

13.15 - 13.30

Jan Paul van Veenendaal, WSP Systems BV

13.30 - 14.00

Jens Åhman, Arbetsmiljöverket

14.00 - 14.30

AnnSofie Lanner, Hållbarhetschef Scandic Hotels

14.30 - 18.00

Fika och branschutställning

19.15

Samling innan middag

19.30

Middag
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Branschen som påverkar oss alla
2017 års möte hölls på
vackra Strandbaden i
Falkenberg.

Torsdagen den 15 november är med olika intresseområden, allt fokus
det dags för det årliga höstmötet på branschens framtid.
med branschmässa.
Givetvis blir det aktiviteter även efter
mötet. Branschmässan– en sjudande
mötesplats som ständigt har utvecklats för att bli en arena för möten och
samtal. I år presenterar sig 38 utställare. Mötesplatsen ger en fantastisk
överblick över branschen idag och
framöver då många av utställarna
passar på att ta med sig nyheter till
mässan.

I år är temat Social hållbarhet i ett
inkluderande samhälle. Något som
beskriver branschen ypperligt. Alla,
oavsett vad de sysslar med, påverkas
av det som visas upp och som det
talas om på höstmötet och branschmässan.
Varje år visas ett stort intresse med
ett ständigt ökande deltagarantal,
både besökare och utställare. Ett
kvitto på att höstmötet och branschmässan är viktiga arenor för branschen. Höstmötet bjuder på föredrag

Branschen, oavsett område, har
mycket att vinna på en långsiktig
och hållbar utveckling där samhället
är inkluderande.

Mässkarta och lista över utställare
ACG Pulse AB

23

Electrolux Laundry Systems

21

Norlex Systems ApS

2

Almedahls Alingsås AB

24

E.ON Gasol

25

Nybo Workwear

7

Beirholms Väverier A/S
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Floringo GmbH

34

Repella

Botved Systems A/S
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Fristads AB/Martinson
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Radomskie Tekstylia Przemysłowe Sp. z. o.o. (RTP)

32

Caap Textil

35

Försäkringskompetens AB

45

Segers Fabriker AB

Care for Clothes

31

Heinex AB

27

SoCom Informationssysteme GmbH

17

CBA Machines NV

42

KENTAUR A/S

14

Texfinity

26

Christeyns

30

Kosan Gas

28

VarUnik AB

18

Cowin Svenska AB

1

6

MASA S.p.A Industrie Tessili

22

WSP Systems

8
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Messe Frankfurt

29

ÅF

4

Diversey

9

Milliken Ind. Ltd

20

Amotto
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Eazyclean
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Nordic Form
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ABS laundry business solutions
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Med en gedigen erfarenhet levererar Floringo
ett brett sortiment av hållbarhet
Med en erfarenhet på över 25 år är Floringo ledande tillverkare i Tyskland av badtextilier av hög kvalitet och komfort .
Floringo deltar på höstmötet för tredje
året. Detta år vill de ge besökarna möjlighet att ta del av den erfarenhet företaget besitter och även dela med sig av
sina produkter. Floringo har ständigt nya
idéer och för närvarande arbetar de med
en ny handduk med delar av Tencelfiber. Planen är att så småningom också
placera denna handduk på den skandinaviska marknaden. Som medlem i Sveriges Tvätteriförbund öppnas möjligheter
att få träffa de skandinaviska kollegerna
och att få ta del av den skandinaviska
marknaden.
Floringo satsar på miljö och hållbarhet

och är stolta över sina produkter. ”Vår
bästsäljare-badrock "Twin-Star" kombinerar både lyx och effektivitet. Den är
underbart elegant och minskar torkkostnaden med upp till 50 %” säger Bernhard Egner, Floringo. I deras monter
kommer det presenteras deras ekologiska sortiment (GOTS-certifierad), med
två olika handdukar och en velour badrock. Även nyheter som olika alternativ
av nya tyger och fibrer för badrockar,
handdukar och mattor. Gemensamt för
alla är ekonomisk effektivitet och ekologiskt ansvarsfulla faktorer som är förenade med hög komfort.
5

Texfinity – en långsiktig och ansvarsfull samarbetspartner
Texfinity, en ny leverantörsmedlem med bas i Belgien – erbjuder nya och rekonditionerade
lösningar för industriella tvätterier.
Företaget har tre affärsområden


och T.fold och är stolta att berätta att med T.iron har
Produktion av mangellinjer, frottévikare, pack- utvecklingen tagit ett stort steg framåt och skapat en
riktig "ECO" lösning genom en unik värmefördelmaskiner och interna transportsystem som
ning.
conveyorsystem.

Efter den senaste utvecklingen har den nya versionen av frottévikaren förmodligen blivit den snabbaste i världen med fortsatt högkvalitativ vikning. Med

State of the art kontrollösningar för CBWs,
T.fold har kunnat hanteras 1 200 st/h för en vanpressar, torksystem, vikare, manglar med pek- lig hotellmix uppsättning handdukar (tre storlekar)
skärm och internetuppkoppling.
och till och med 1 700 st/h för handdukar och badrumsmattor.
Texfinity kommer att presentera sin frottévikare
Utställningsplats 26
T.towel och kompletta mangelsystem T.feed, T.iron


Rekonditionerad utrustning som tvättrör,
mangellinjer, frottévikare och finishtunnlar.

ÅF skapar hållbara lösningar från vision till praktik
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med konsultverksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar
hållbara lösningar för kommande generationer genom att
förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och
våra affärer och kunder finns över hela världen.

Exempel på våra tjänster:

Genom att ÅF både har konsulter med helhetssyn på
ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv och specialister inom allt ifrån vattenrening till förorenad mark kan
vi hjälpa våra kunder att finna de bästa lösningarna från
vision till praktiskt genomförande.

- Stöd och guidning genom hela processen till ert nya
miljötillstånd.

- Hållbarhetsstöd och hållbar affärsutveckling. Vi hjälper
er med ett relevant och tydligt hållbarhetsarbete för långsiktigt hållbara affärer i en föränderlig värld. Specialisttjänster inom klimat och cirkulär ekonomi.

- Utredningar inom luft, lukt, kemikalier, avfall och
resurshantering, arbetsmiljö och miljöledningssystem.
- Strategiska vattenfrågor från täkt, vattenrening och
distribution till dagvatten och modern avloppsrening.
- Undersökningar, åtgärdsutredningar och design och
kontroll av saneringar av föroreningar i mark och byggnader.
Kontakt: jenny.book.torring@afconsult.com
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ACG Pulse ett helhetskoncept som är
redo för kunderna dygnet runt

Utställningsplats 23

stemet visar med hjälp av RFIDmärkta artiklar en ständig status
på de olika artiklarna, var de befinner sig och vad som levereras
in och ut från de olika siterna.
En annan nyhet är Q-Soil Mini,
Tvätteribranschen är inget unen mindre returenhet där artiklar
dantag, framtiden handlar om att återlämnas när de är använda. Qeffektivisera och övervaka. ACG Soil Mini är ett komplement till
Pulse erbjuder kundanpassade
Q-Soil och kan kombineras med
helhetslösningar av automatise- olika utlämningsenheter såsom
rade hanteringssystem, med eller Q-Gate, Q-Lock och Q-Spin.
utan RFID teknik, till tvätterier
Branschmässan utgör en bra möoch övriga kunder som vill ha ett
tesplats och de som besöker
snabbare och säkrare produkACG Pulse monter får med sig
tionsflöde. Detta året visar de
nya möjligheter och idéer för att
utvecklingen på förra årets stora
utveckla och effektivisera flödet
nyhet Q-Web, Q-Lock och QMarlene Claesson, marknadsansvarig på
av sina artiklar i sina lokaler.
ACG Pulse, vid Q-Gate efter att ha plockat
Spin som nu också finns med
ut ett RFID-märkt plagg ur systemet.
RFID kopplade till Q-Web. Sy-

ACG Pulse AB ställer ut för
fjärde gången på branschmässan och kommer detta
året visa utvecklingen på
deras Q-Web.
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Förnybara nyheter och lönsamma idéer
Kosan Gas är en av de ledande leverantörerna av gasol i Norden.
Gasol är en säker, flexibel och miljövänligare energikälla som nu
också kan fås förnybar.

Kenneth Dahlqvist är Sales &
Technical Teamleader på Kosan Gas Sverige AB.

”I tumlarna i ett
tvätteri finns det inte
ett mer effektivt
bränsle än direktverkande gasol”
Utställningsplats 28

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.

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.

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

Kosan Gas har fler nyheter på gång
och arbetar just nu med att utveckla
ett koncept för att kunna installera
gasoltankar och övrig utrustning i
moduler för att göra hanteringen och
användandet mer kostnadseffektivt,
enklare och snabbare.

Cowin - en global koncern
med lokal närvaro
Cowin är en global koncern med en lokal närvaro på flertalet marknader. Med strävan efter att finnas där kunderna finns och finnas
tillgängliga när det behövs är Cowin ett företag som skapar värde för sina kunder redan
från första dag.
Företaget har en lång tradition av tillverkning av rullburar och lastbärare. I Västerås finner vi Cowins serviceverksamhet. Här repareras rullvagnar åt framförallt dagligvaruhandeln men hit välkomnas även kunder från alla branscher som har ett behov av reparationer och reservdelar till rullvagnar. Det finns även
en ambulerande verksamhet med servicebil och som
utför service hos kund vid behov. Det kan röra sig
om reparationer men även montering och märkning
av nya rullvagnar. Att Cowin är medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund är ingen slump. ”Vi vill finnas
9

där våra kunder finns och då flera av dem är medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund kändes det naturligt
att bli medlem” säger Jesper Seander, Cowin. Jespers
förväntningar på branschmässan omfattar att träffa
flera befintliga och potentiella kunder men även utbyta erfarenheter med kollegor i branschen. Cowin
har alltid något på gång och om kunderna önskar något som inte finns i produktsortiment kan detta tas
fram med hjälp av den egna design- och utvecklingsavdelningen.
Utställningsplats 1
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Med excellent service och innovationer
låter Ecolab sina produkter tala för sig
Med stor erfarenhet och innovativa lösningar har Ecolab under många år hjälpt kunder att tjäna pengar. Samtidigt ser
produkterna till en hållbar utveckling och återvinner bland
annat både vatten och energi.
I över 56 år har Ecolab med innovativa lösningar och
tjänster varit en pålitlig partner inom hygien och rengöring. Ecolab är även en erfaren besökare på Tvätteriförbundets Höstmöte och leverantörsmässa. ”Deltagandet
är en naturlig punkt i kalendern. På leverantörsmässan
träffas hela Tvätterisverige på en och samma plats, här
träffar vi både kunder och branschen” säger Magnus
Söderberg, Ecolab.

mångsidigheten
att hantera varje applikation
och ge resultat
Magnus Söderberg, Ecolab
för kunderna.
Systemet passar extra bra för tvätt av varselkläder, både
avseende att behålla färgen men främst med livslängden på reflexerna som annars är känsliga för tvätt.

Ecolab jobbar inte bara med kemikalier utan arbetar
även mycket med vatten och energiåtervinning och det
är en del av hur de hjälper kunder att tjäna pengar och
slippa byta ut sina textilier. Performance™ Industrial
Program-system är en av deras produkter. Systemet
möjliggör högpresterande anpassade formler, vilket ger

Ecolab presenterar i år en spännande nyhet Turbo Color
Protect som skyddar färger och förbättrar tvätttresultatet och livstiden på textiler. Turbo Color Protect presenteras LIVE i Ecolabs monter på branschmässan.
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ABS vill utmana svenska marknaden att implementera deras
smarta lösningar
ABS är sedan 10 år tillbaka medlem i Sveriges
tvätteriförbund. Att vara medlem i förbundet är
en del av deras globala tillväxtstrategi.
ABS är medlem av Clover4.info alliansen och har sedan 1986 tillhandahållit tvätthanteringslösningar till
hyr- och tvättservicebranschen. ABS kommer till
branschmässan och presenterar de senaste utvecklingarna i ABSSolute, men även produkter och tjänster från UHF RFID samt inköp och lagerhantering. Alla tjänster
andra Clover4 Alliance företag.
kan hanteras inom en central databas för både enskilda
och fleranläggningstvätterier med centraliserad BusiABSSolute är deras tvätthanteringssystem som kan
ness Intelligence Dashboard-rapportering.
hantera alla tjänster hos ett tvätteri (Hospitality &
Healthcare Linen, Garment Control, Mats & Mops Service, Operating Room Services, Washroom Services,
Cleanroom, etc.). Programmet är fullt integrerat med
fakturering, turhantering och planering, mobilappar,

Deras experter kommer att vara på plats för att gå igenom era nuvarande processer och ge er råd om hur ni
kan göra positiva förändringar för att öka effektiviteten,
minska kostnader och maximera vinstmarginalerna.
Utställningsplats 41
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Våra uppskattade föreläsare
Att förena samhällsengagemang och affärsidéer
Ilija Batljan är nationalekonom från Stockholms Universitet med bakgrund hos
Interamerikanska utvecklingsbanken och som gästforskare vid EUkommissionen. Ilija har jobbat ca 10 år i Regeringskansliet och 6 år som heltidspolitiker (kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn och oppositionslandstingsråd i Stockholm) samt doktorerat på Socialhögskolan.
Under forskningsåren, om planering för att möta samhällets långsiktiga service
- och vårdbehov i tider av demografiska utmaningar, föddes tankarna kring ett
fastighetsbolag där kärnverksamheten är ägandet av samhällsfastigheter. Efter
att ha lämnat det politiska arbetet inom Socialdemokraterna för näringslivet
och fastighetsbranschen startade Ilija Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
(SBB) våren 2016. Idag två år senare är företaget ett av landets mest expansiva
fastighetsbolag.
SBB har på kort tid investerat mångmiljardbelopp i fastigheter i hela landet.
Bolaget har som grundidé att långsiktigt äga och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Genom det stora samhällsengagemanget kommer kommuner
och andra att finna en långsiktig samarbetspartner i SBB. Visionen är att SBBaktien ska vara en investering till barnbarnen.

En av de mest spännande rösterna i samhällsdebatten
Sven-Olov Daunfeldt är professor i nationalekonomi och forskningschef vid
Handelns Forskningsinstitut. Hans forskning är i hög utsträckning inriktad mot
studier av företagens villkor och handelns betydelse för samhällsekonomin.
Sven-Olov har publicerat nästan 100 vetenskapliga studier, bl.a. om sysselsättningseffekterna av turordningsreglerna i LAS, vilka företag som bryter utanförskap bland invandrare, effekterna av innovationsstöd till små- och mellanstora företag, samt de regionala effekterna av nya IKEA-etableringar.
Han är också en uppskattad föredragshållare som har en omfattande erfarenhet
av att presentera sin forskning, såväl i Sverige som internationellt. Sven-Olov
har också utrett effekterna av personalliggare.

Hållbarhetschef för Nordens största och börsnoterade hotellkoncern Scandic Hotels
AnnSofie Lanner, hållbarhet i vårt DNA. AnnSofie berättar om Scandics Hållbarhetsarbete
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Arbetsmiljöverket
Jens Åhman är chef på Enheten för Kemi, Mikrobiologi och Toxikologi på
Arbetsmiljöverket. Enheten ansvarar bland annat för regler och frågor runt
kemi och smitta. Jens har bland annat varit ansvarig för framtagandet av de
nya föreskrifterna om Smittrisker som träder i kraft 19 november i år. Jens har
arbetat på Arbetsmiljöverket sedan 2012 och innan dess arbetade han inom
läkemedelsindustrin.

Senior Vice President Messe Frankfurt, som organiserar den
ledande mässan inom tvätt- och textilservice
Tillika vår nya samarbetspartner Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Iris Jeglitza-Moshage, Senior Vice President.

Tyskland - aktuellt från vår viktigaste handelspartner
Magnus Ehrenberg Founder & President, Ehrenberg Sörensen Kommunikation.

Jan Paul van Veenendaal Account Manager WSP Systems
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Vad vore ett höstmöte utan en middag i världsklass?!
Middagen kommer att
serveras på våningsplan 2,
lokal 6+7+8.

Lunchmeny
Tre varmrätter –
varav ett kött, ett fisk och ett vegetariskt alternativ.
Stor salladsbuffé.
Vegetarisk soppa med bröd.
Liten dessert samt kaffe/te.
Dryck: bubbel/ stilla vatten.

3-rätters middag
SKAGEN Surdegsbröd, räkor, majonnäs, löjrom,
dill.
OXFILÉ
Pepparsås, grön sparris krudite, rostad potatis och
pumpa, konfiterad pärllök.
APELSIN
Sockerkaka, chokladganache, vit chokladsnö,
karamelliserad bovete.

Utställningsplats 25
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Välkomna på årsmöte!
16 maj 2019
Göteborg

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

