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Sveriges Tvätteriförbund delar ut årets Hållbarhetspris –
Belönar arbete för rättvisa förutsättningar
Vid Sveriges Tvätteriförbunds årsmöte i dag på Clarion Hotell Arlanda, tilldelades
Pia Bergman, Skatteverket, årets Hållbarhetspris för en förtjänstfull insats inom hållbarhet
för tvätterinäringen.
– Med en aldrig sinande energi arbetar Pia Bergman oförtrutet med att skapa rättvisa
förutsättningar för företag att verka på en öppen, seriös marknad, motiverar
förbundsdirektör Daniel Kärrholt Tvätteriförbundets val.
Viktig fråga för förbundet
Sveriges Tvätteriförbund driver ett kontinuerligt arbete mot en kvalitativ och
konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla medlemmar är auktoriserade med det klassiska Tmärket, vilket innebär att tvätterierna uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en
kvalitativ verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande.
– Vi gillar upphandling, konkurrens och mångfald. I Sverige arbetar cirka 5 000 medarbetare i
olika tvätteriföretag och vi är en viktig instegsbransch som anställer många unga, många
utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Som seriös bransch uppmuntrar vi
gärna seriösa spelregler och förutsättningar.
Nationell samordnare
Årets pristagare Pia Bergman är nationell samordnare för Skatteverkets insats mot grov
ekonomisk brottslighet och leder Stora branschgruppen som innehåller representanter från
arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt
myndigheter och som arbetar för lösningar för konkurrensneutralitet mellan företag.
Prissumman på 5 TSEK kommer enligt pristagarens önskemål att ges till Lions internationella
fond (LCIF) utifrån deras långsiktighet för ett hållbart samhälle.
En stor entreprenörs- och ledargärning uppmärksammad
Tvätteriförbundet utsåg dessutom Peter Keller till hedersmedlem efter lång och förtjänstfull
gärning. Peter Keller har sedan förvärvet av Tvättjänst för 47 år sedan utvecklat företaget
med effektiva textilservicelösningar som får hotell och restauranger att fungera. Företaget

planerar nu att inviga ett nytt tvätteri i Norsborg i samband med företagets 80-årsjubileum
nästa år. Nu är fjärde generationen aktiv i familjeföretaget.

Mer om Sveriges Tvätteriförbund
Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och
representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Medlemsföretagen
har cirka 5000 medarbetare som tillsammans omsätter ca 4,7 miljarder kronor.
Verksamheten i förbundet drivs av ökade krav på effektivitet, miljöanpassning, hygien och
kvalitet och lutar sig på fyra grundpelare – auktorisation, kommunikation, näringspolitisk
bevakning och utbildning.
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Låt Tvätt-RUT flytta hemifrån. För en ansvarstagande, professionell textilservice med miljöhänsyn.
Ge vårdpersonalen fria arbetskläder. För att garantera hygien, spara tid och öka jämställdheten.

