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Mitt i huvudstadens puls
Alla vägar leder till Scandic Continental. Åtminstone gäller det om du söker dig till centrala
Stockholms mest dynamiska kvarter med närhet
till shopping, kultur, nöjen och restauranger. Mera i smeten går det inte att komma.
Och i smeten var vi med både puls och dynamik under hela vårt höstmöte. Hela 145 deltagare hade tagit
fasta på möjligheten att lyssna på spännande föredragshållare, möta leverantörer, ta del av andras intressanta erfarenheter och överhuvudtaget träffas och umgås. Alla lika varmt välkomna. Deltagarantalet var ett
rekord i sig för förbundet, åtminstone vad vi kan överblicka under de senaste decennierna.

Ilija Batljan inledde intressant årets höstmöte.

oppositionslandstingsråd i Stockholm) samt har doktorerat på Socialhögskolan. Senast känd är han för att ha
startat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB)
våren 2016.

I dag två år senare är företaget ett av landets mest exMötet inleddes av Ilija Batljan, nationalekonomen från pansiva fastighetsbolag. Visionen är att SBB-aktien
Stockholms Universitet med bakgrund hos Interameri- ska vara en investering till barnbarnen. Vi fick följa en
spännande resa kantad av entreprenörskap.
kanska utvecklingsbanken och som gästforskare vid
EU-kommissionen. Ilija har jobbat cirka tio år i
Därefter tog Iris Jeglitza-Moshage scenen i besittning.
Regeringskansliet och sex år som heltidspolitiker
Hon är senior vice president för Messe Frankfurt som
(kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn och
organiserar den ledande mässan inom tvätt- och textil1

service – Texcare International. Messe Frankfurt är
tillika vår nya samarbetspartner med en gemensam
målsättning om att förstärka potentialen och upplevelsen för Tvätteriförbundets medlemmar under kommande mässor.

Vi höll fast i den tyska tråden och släppte in Magnus
Ehrenberg, Ehrenberg Sörensen Kommunikation.
Magnus är sedan många år bosatt i Lübeck och väl initierad i tyskt samhällsliv och tysk politik.
Det finns många likheter mellan våra länder men också skillnader i hur länderna är organiserade. Ingen kan
bättre än Magnus på ett mycket underhållande sätt
redogöra för dessa.

Iris berättade om de möjligheter som kommer att finnas för utställare och besökande på Texcare 2020. En
intressant och givande genomgång.

Carolina Togård,
ÅF

Reinoud Pijpops,
Texfinity

Jonas Hult,
Kosan Gas Sverige AB
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Maria Lorentzon, Annika Sandell och Annette Svensson.
Fristads AB / Martinson

”Höstmötet var återigen en
mycket lyckad tillställning
och vi ser fram emot en ny
trevlig sammankomst till
våren.
Cowin vill också passa på
att önska alla kunder och
kollegor i branschen en
god jul och ett gott nytt år”.
Jesper Seander,
Cowin

Förmiddagen avslutades av en av de mest spännande
rösterna i samhällsdebatten – professor Sven-Olov
Daunfeldt. Sven-Olov 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 konstaterade bland annat att tvätteribranschen utgör en viktig väg in på arbetsmarknaden för många utrikes födda som saknar de

Jonas Hult,
Kosan Gas Sverige AB

nätverk och kontakter som inrikes födda har. Faktum
är att vår bransch har högst andel rekryterade invandrare från Afrika och Asien av totala antalet arbetslösa
som anställs per bransch, 2011–2015, och även i relation till alla som anställs.
Vi kan vara stolta över att vi är en bransch som ser
mångfald som en styrka och våra medarbetare som
vår största tillgång. Vi är helt klart en viktig instegsbransch.

Efter en god och grön mingellunch med högt tempo
tog vår eventsponsor Jan Paul van Veenendaal, WSP
Systems mikrofonen och berättade om WSP:s produktpalett. Här fanns en hel del godbitar att fundera vidare
kring. Därefter var turen kommen till Jens Åhman, Arbetsmiljöverket. Jens är chef på Enheten för Kemi,
Mikrobiologi och Toxikologi. I ett vältajmat föredrag
redogjorde han för de nya föreskrifterna (AFS 2018:4)
smittrisker som började gälla den 19 november i år.

Beirholms Vaeverier

en viktig
del i de
nya föreskrifterna.
Vi är en
del av
lösningen
och vi
fick en
grundlig
Kunskap
om hygie- genomgång av Jan Paul van Veenendaal, WSP Systems
niskt arvad föreskrifterna innebär och hur de påverkar arbetsbetssätt
och andra givarnas ansvar för hantering och tvätt av personalens
arbetskläder.
åtgärder
för att
Programmet avslutades av AnnSofie Lanner, hållbarskydda
hetschef och hotelldirektör på Scandic Hotel som på
arbetstaga- ett intresseväckande sätt berättade om den centrala roll
re mot
hållbarhetsarbetet har fått i Scandic-koncernen, inte
smitta är
minst i inköpsstrategin.
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Jens Caap, Caap Textil
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Kenneth Andersson,
E.ON Gasol Sverige AB

Alessandro Di Monaco,
MASA SPA

Arnold Van Dijck och Birgit
Rillaerts, CBA machines
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Rikard Jensen,
Botved Repella
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Sveriges Tvätteriförbund profilmaterial

Så här beställer du:
Skicka ett mail med din beställning samt adress och kontaktuppgifter till:
webshopen@tvatteriforbundet.se eller gå in på www.tvatteriforbundet.se
under fliken profilmaterial på medlemssidorna och beställ via formuläret.
Vid beställning av mindre antal är profilmaterialet kostnadsfritt för
medlemmar. Vid större volymer sker beställningen till självkostnadspris.
9

Inte bara deltagarantalet slog rekord, även branschmässan blev även den ett välkommet rekord. Vi kunde räkna in 45 utställare från när och fjärran och med en intressant bredd i utbud och erbjudanden. Här kunde vi
återigen tala om dynamik och puls. Dagen avslutades
med middag. 115 personer hade bänkat sig och hugade

talare fick låna mikrofonen för att göra sig hörda genom glada deltagares skratt och småprat. Det var den
fulländade avslutningen på en perfekt dag och ett höstmöte som nu är inskrivet i historieböckerna.
Tack alla för att ni gjorde dagen till vad den blev!

From us at Floringo we would like to thank you for the past
year and wish you all
Merry Christmas and
Happy New Year
www.floringo.de
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Från oss på ACG Pulse vill vi tacka för det gångna året och önskar er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År
Vi ser fram emot 2019 – där RFID är på stark frammarsch. Vi är redo – är ni?
Kontakta oss gärna:
thomas.hindorff@acgpulse.se eller martin.dahlqvist@acgpulse.se
11

Välkomna på årsmöte!
16 maj 2019
Göteborg

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

