Hej!
Sveriges Tvätteriförbundet är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och represen‐
terar medlemmar inom såväl industriell tvätt‐ och textilservice som konsumentvätt. Vi är en
oberoende förening med en lång tradition. Tillsammans med våra medlemmar, totalt ca 80
tvätterikoncerner samt ca 50 leverantörsmedlemmar, har vi en aktiv agenda med fokus på
framtiden.
Auktorisering är grundbulten i vår verksamhet. T‐märket får endast användas av Sveriges Tvätte‐
riförbunds auktoriserade medlemmar. Att vara ett auktoriserat tvätteri innebär att verksamheten
lever upp till förbundets krav inom ett antal olika områden, vilket är en garant för att verksamhe‐
ten utförs etiskt, miljömässigt hänsynsfullt och med hög kvalitet.
Vi vill göra en skillnad för våra medlemmar och i samhället. En förutsättning för att vi fortsatt
ska vara en relevant och trovärdig representant för branschen är att vi samlar så många som möj‐
ligt med anknytning till tvätt‐ och textilservicebranschen under vårt paraply. Därför hoppas vi att
du vill överväga ett medlemskap.
Att vara medlem ger många fördelar:
• Påverka vilka frågor vi ska driva.
• Medverka på våra två stora årliga möten, Årsmötet i maj och Höstmötet i november.
• Etablera nya kontakter och fördjupa befintliga.
• Konferens‐ och mässplanering.
• Ta del av all medlemsinformation via hemsida, Facebook, nyhetsmail m.m.
• Annonseringsmöjligheter – digitalt och postalt.
• Förmånliga medlemserbjudanden – det sägs att bara dessa väl motiverar serviceavgiften.
•Som medlem får du också utnyttja SCB:s unika Tvätt‐ och textilserviceindex.
"Vår erfarenhet är att medlemsföretagen sparar mellan 30 – 50 % av försäkringskostnaden vid
jämförbara försäkringsvillkor på företagsförsäkringen. Villkoren är mycket fördelaktiga och det är
i princip omöjligt att få samma innehåll i försäkringen utan medlemskap hos Tvätteriförbundet.”
– Martin Lindberg, Försäkringskompetens Uppsala
Ring och prata med Martin
Martin Lindberg, Försäkringskompetens
Försäkringskompetens i Uppsala AB
018‐370145
www.fkomp.com
Hoppas detta verkar intressant. Ta gärna kontakt så berättar jag mer.

Tre hemsidor, alla goda ting är tre sägs det!

www.tvatteriforbundet.se
är vår ordinarie hemsida för
service till medlemmar och
andra intresserade.

www.textilservicebranschen.se
lyfter fram alla mervärden och
goda exempel som skapas i den
industriella näringen för medar‐
betare, kunder och samhället i
stort.

www.kemtvätt.se
är speciellt för B2C ‐att hitta
en auktoriserad verksamhet.

Det intelligenta valet för dig och miljön

Verksamhetsberättelse 2015

Texcare 2016
I juni hölls Texcare international, den stora branschmässan.
Sveriges Tvätteriförbund hade flertalet medlemmar på plats.

Med vänliga hälsningar
Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör
Tel: +46 70 511 36 85 E‐mail: info@tvatteriforbundet.se

