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En föränderlig värld
Var landade vi egentligen efter 
pandemin? Krig i Europa, hög inflation, 
historiska räntehöjningar, energipriser 
och fortsatt oro för att vi får dras med 
coronaviruset länge till. Vi fick inte det 
2022 vi hade hoppats på.

Vi ser nya stora utmaningar för vårt 
samhälle och våra medlemmar. 
Samtidigt ligger våra frågor rätt i 
tiden. Inom textilservicebranschen 
är hållbarhetsfrågorna och vårt 
samhällsengagemang integrerade 
i vardagen. Vi har kommit långt 
i vårt arbete med att minska vår 
resursanvändning men söker fortsatt 
efter nya innovativa, klimatsmarta 
och miljöriktiga lösningar. Våra 
affärsmodeller är cirkulära och stödjer val 
av textilier med hög kvalitet som håller i 
längden. Den bästa textilen är den som 
används ofta. Textilåtervinning är en av 
branschens nycklar framåt.

På årsmötet på Scandic Opalen kunde 
vi bland annat lyssna till det innovativa 
samarbetet mellan medlemsföretagen 
Södra Once More och Rester – Love at 
first sight. Samt Vividye med grundare 
från entreprenörsprogrammet på 
Chalmers som erbjuder en ny teknologi 
för att trycka färg och mönster på 
textilier, som sedan enkelt går att 
tvätta bort så att textilierna kan 
återanvändas och få förlängd livslängd. 
Vividye var också vinnare av Textilias 
Hållbarhetsstipendium 2020.
 
Det goda samarbetet med Messe 
Frankfurt, världens ledande arrangör 
av mässor, fortsätter nu senast kring 

Clean Show som för första gången var 
i deras regi. Ett annat samarbete vi 
är mycket stolta över är det med UN 
Global Compact. Tillsammans med 
många medlemsföretag ställer vi oss 
helhjärtat bakom Förenta nationernas 
tio grundprinciper.

Till sist - hur skulle en värld se ut utan 
textilservicebranschen? För andra året 
på initiativ av kommunikationsföretaget 
Infinite Laundry firade vi internationella 
tvätt- och textilservicedagen. Bland 
annat åskådliggjordes genom video och 
annonser vikten av våra tjänster. 

Vi kan också konstatera att de stora 
internationella mässorna är tillbaka 
– Clean Show i juli-augusti och 
EXPOdetergo i oktober. Viktigare än så 
är att kunderna i många fall också är 
tillbaka – det märks inte minst i hotell 
och restaurangsegmentet som var så 
hårt ansatt under pandemin. 

En God Jul, ett gott slut och en mycket 
god början på det nya året önskar jag dig 
och dina närmaste. 

Jan Kluge 
Förbundsordförande
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Textilia gör klädkollektion av 
återvunna textilier
Textilia fortsätter att satsa på hållbarhet 
genom kollektionen Textilia upcy. 
Företaget har satt ett ambitiöst 
mål: 100 % återanvändning av sina 
kunders kasserade textilier till år 2025. 
Nu finns två färdiga kollektioner: en 
för vård/omsorg och en för horeca. 
Kollektionerna är färdiga att beställa och 
sättas in i cirkulation igen. Textilia 
upcy har bland annat 
visats på mässan Nordic 
Sustainability Expo.

Lindström 
utvecklar 
mer hållbar 
tvättprocess i 
Indien
Indien är världens 
största användare 
av grundvatten 
och har samtidigt 
vattenresurser som 
minskar i en alarmerande takt. 
Lindström startade ett pilotprojekt på 
sin anläggning i Mumbai i början av 
2021 som resulterade i förbättringar 
av tvättkvaliteten samt i vatten- och 
energiförbrukningen. I början av 
november togs det nya systemet i 
bruk på alla anläggningar i Indien. 
De preliminära resultaten har visat 
6–7 % minskning av energi- och 
vattenförbrukningen.

Uttjänta vårdkläder från Elis på 
Way Out West
Volontärerna på Greentopia, 
evenemangsbranschens klimatsatsning, 
bar återbrukade arbetskläder från Elis 
under musikfestivalen Way Out West. 
Kollektionen skapades av designern 
Stina Randestad i samarbete med 
Science Park Borås vid Högskolan i 
Borås.

Kläderna har bland annat ytor för 
utbytbara logotyper och 
kan alltså hyras ut till fler 

evenemang i framtiden.

Handduksrullar 
minskar energi-
förbrukning
Att torka händerna 
med handduksrullar 
innebär 48 % mindre 

energiförbrukning 
jämfört med att torka 

med papper. Detta har 
bekräftats i en vetenskaplig 
studie beställd av Textile 

Service Trade Association 
(WIRTEX) och European Textile Service 
Association (ETSA). 

Den energikrävande tillverknings-
processen av papper är en viktig 
bidragande faktor. Dessutom innebär 
handduksrullar 95 % mindre avfall 
jämfört med pappershanddukar. 
Rullarna kan användas om och om 
igen. En handduksrulle av bomull är en 
naturprodukt och således biologiskt 
nedbrytbar. 

Cirkulära samarbeten 
och projekt

Bild: Elis
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Textilia och Svenska Kock-
landslagen ingår partnerskap
Textilia blir officiell partner till 
Svenska Kocklandslaget och Svenska 
Juniorkocklandslaget. Textilia kommer 
att tillhandahålla skräddarsydd tvätt- 
och textilservice åt de båda landslagen. 
Samarbetsavtalet gäller till och med sista 
december 2024. 
 
Uttjänta arbetskläder blir till ny 
textilråvara
Elis och Rester inleder ett storskaligt 
nordiskt samarbete. Det går ut på 
att uttjänta arbetskläder från Elis får 
förlängt liv som ny textilråvara tack vare 
mekanisk bearbetning.
 
Samarbetet mellan Elis och Rester 
inleddes som ett pilotprojekt sommaren 
2021 och gav snabbt resultat. Elis har 
skickat drygt 8,8 ton textilier till Rester 
för återvinning. Det motsvarar en 
besparing på över 4 600 kubikmeter 
vatten och 32 ton CO2e, jämfört med 
nyproduktion.

Dubbeldäckare kör grönare 
leverans
I slutet av mars tog De Forenede 
Dampvaskeriers tvättservice i Aalborg 
över uppdraget att leverera arbetskläder 
till Odense Universitetssjukhus. 
Sjukhuset genererar dagligen upp till 70 
containrar med smutsiga plagg. DFD har 
valt att använda sig av en dubbeldäckare 
som ett grönare sätt att transportera 
plaggen på. Dubbeldäckaren rymmer 
60 sjukhuscontainrar, nästan dubbelt 
så mycket som innan. Detta innebär en 
rejäl minskning av CO2-utsläppen från 
transporterna.

Samarbete med Beskow von Post
Elis har ingått ett samarbete med 
det nystartade Beskow von Post, för 
att upcycla kasserade arbetskläder. 
Samarbetet innebär att de arbetskläder 

som kasseras av Elis blir till ny textil 
råvara. 

Med Beskow von Posts metod att 
dekonstruera kasserade arbetsplagg 
tar man fram en ny textil råvara. 
Denna säljs vidare i både oförädlad och 
förädlad form. Som oförädlad kan den 
återanvändas i nyproduktion och bidra 
till en minskad klimatpåverkan hos de 
företag som köper råvaran och i förädlad 
form kan den med design skapa nya 
hållbara produkter.

 

Bild: Emily Laye
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Örngott från Elis omsluter Tareq 
Taylors cirkulära stekpanna
Kan uttjänta hotellörngott och 
stekpannor ha något gemensamt? 

Javisst! I samarbetet mellan Elis och 
ONEPan har två till synes helt olika 
aktörer funnit gemensam nytta i det 
cirkulära tänket. Elis står för återvunnen 
textil i form av skyddande påsar för 
Tareq Taylors cirkulära stekpannor. 
Tygpåsarna skyddar beläggningen vid 
förvaring, så att den håller extra länge.

OnceMore® av Södra och Rester i 
nytt partnerskap
Samarbetet utgör ett nav i Sverige 
för att samla in alla olika typer av 
återvinningsbara företagstextilier. 
Dessa kommer sedan att förädlas och 
distribueras till bästa möjliga strömmar 
av råmaterial för textilindustrin och 
därmed sluta cirkeln för företagstextil. 
Det nya navet kommer att ha sin bas i 
Göteborgsområdet.

22 000 färre dieselkilometer i 
Köpenhamn
I ett nytt pilotprojekt till förmån för 
klimat, hälsa och trafikstockningar 
byts skåpbilar ut mot specialdesignade 
elcyklar när invånare behöver ren tvätt. 
Om projektet blir lyckat kommer DFD 
att ersätta skåpbilar med elcyklar i hela 
kommunen.

OnceMore i kläder 
och i hotell- och 
restaurangbranschen 
Södras satsning på OnceMore® – 
världens första storskaliga process 
för återvinning av textilavfall av 
blandmaterial har nått en bred 
publik. Nu finns materialet både i 
kläder som bärs av gemene man 
och på Michelinprisade hotell- och 
restauranggrupper. 

Södra har tagit klivit in i besöksnäringen 
och ingått ett samarbete med 
Michelinprisade hotell- och 
restauranggruppen PM & Vänner. 
Aktörerna samarbetar för att återvinna 
textilier och skapa mer cirkularitet inom 
hotell- och restaurangsektorn.
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OnceMore
har även 

ingått samarbeten i 
klädbranschen med kända märken 

såsom Lindex och Jack & Jones. 

Den första OnceMore-baserade 
kollektionen lanseras på Jack & Jones 
och innebär att gemene man nu kan 
bära kläder av återvunnen textil och 
förnybar träfiber från familjeskogsbruket 
i Götaland.

Samarbetet med det skandinaviska 
modeföretaget Lindex ska resultera i 
cirka en miljon klädesplagg gjorda av 
textilavfall och förnybar skogsråvara. 
Plaggen kommer finnas i Lindex 
sortiment från början av 2023.

Elis + Hodakova = Paris Fashion 
Week
Ett cirkulärt syfte förde samman Elis 
och det svenska upcycled fashion-
fenomenet Hodakova 2021. Nu syns de 
på Paris Fashion Week i gemensam 
skrud, tack vare kollektionen som gjorts 
möjlig genom deras samarbete.
Hodakova, ett av de mest eftertraktade 
varumärkena på den internationella 
modescenen, omvandlar kasserade 
textilier till lyxvaror. 

Håll koll på alla cirkulära 
uttryck med vår ordlista.

Bild: Onepan

Bild: Hodakova
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EcoVadis:
EcoVadis granskar hållbarhetspolicyer, 
åtgärder och resultat inom fyra 
huvudteman: Miljö, arbetskraft och 
mänskliga rättigheter, etik och hållbar 
upphandling. 

Några av pristagarna är:
Elis vann EcoVadis Platinum-medalj 2022 
och är nu i topp 1 % av alla företag som 
betygssätts för sitt hållbarhetsarbete. 

Christeyns fick EcoVadis silvermedalj för 
år 2021.

Milliken & Company fick guldbetyg på 
sin EcoVadis-bedömning 2022.

CWS Group fick guldmedalj för åren 
2022/2023. 

Sustainable Leadership and 
Recycling Award
Utvald bland många kandidater vann 
Hr Björkmans Entrémattor det ärofyllda 
priset Sustainable Leadership and 
Recycling Award, på ETSA Awards. Detta 
tack vare sitt Water Recycling project.

Med projektet har man utvecklat ett 
nytt vattenåtervinningssystem som 
återvinner cirka 98 % av deras smuts- 
och tvättvatten.

Tack vare nämnda system har Hr 
Björkmans Entrémattor sparat 
ytterligare 4,5 miljoner liter vatten på sin 
nybyggda Stockholmsanläggning. 

Företagets egenutvecklade och 
patenterade återvinningsteknik används 
vid produktionsenheterna i Arlöv utanför 
Malmö, Kalix och sedan den 1 april 
vid den nya anläggningen i Upplands 
Väsby, Stockholm. Den totala årliga 
vattenbesparingen inom företaget är 14 
miljoner liter.

Prisregn över våra medlemmar
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Bästa innovativa projekt
Lindströms projekt Workwear Flex 
kammade hem vinsten som årets mest 
innovativa projekt på ETSA Awards. 
ETSA beskriver det som ”en ny digital 
approach till marknaden.” Workwear 
Flex använder intelligent teknologi för 
att spåra plagg och för att försäkra sig 
om att det alltid finns tillräckligt med 
rena arbetskläder tillgängliga.

Red Dot Award
CWS PureLine (Pure Hygiene, Pure 
Sustainability och Pure Intelligence) har 
vunnit Red Dot Award i kategorin för 
produktdesign. Red Dot Design Award 
är en av världens största och mest 
prestigefyllda designtävlingar. Vinnarna 
väljs varje år av en internationell jury, 
som utvärderar varje projekt individuellt 
för att därefter dela ut pris.

Cirkulär aktör 
Textilia fick mottaga pris som Cirkulär 
aktör av Ann-Sofie Granzell på Nordic 
Sustainability Expo.

Bild: ETSA

Bild: Textilia

Bild: ETSA
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Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetspris 
för 2022 går till Jonny Hägerström, 
Åby, och Henry Eskola, Eskilstuna. 
Pristagarna står för betydande insatser 
inom ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet. 

Under Jonnys ledning har TvNo 
utvecklat en hög social profil, god 
medarbetarpolitik och agerat som god 
aktör i samhället. Ett exempel är att TvNo 
tillsammans med arbetsförmedlingen 
initierat ett projekt för att integrera 
flyktingar i samhället.

Henry Eskola är National Key Account 
Manager på Scandbio, och  en 
möjliggörare för att lämna förbränning 
av olja för ång- och värmeproduktion till 
förmån för förnybara bränslen.

I år delades priset ut i ett nytt samarbete 
med Ecolab, verksamt inom lösningar 
och tjänster på områdena vatten, 
hygien och förebyggande av infektioner 
för att göra världen renare, tryggare 
och hälsosammare. Hållbarhetspriset 
delades 2017-2021 ut tillsammans med 
Christeyns.

Tidigare pristagare

2021: Peter Streijffert, 
entreprenör på 
Lindbytvätten på Öland.

2020: Jonas Olaison 
och Lena K Wiles, 
hållbarhetschefer på 
Textilia respektive Elis.

2019: Schlemon 
Athoraya, entreprenör 
Örebro-Tvätt, och 
Kent Pettersson, 
entreprenör KåPI Tvätt i 
Bengtsfors.

2018: Carl-Johan Björkman, 
entreprenör Hr Björkmans 
Entrémattor. 

2017: Pia Bergman, nationell 
samordnare mot grov ekonomisk 
brottslighet på Skatteverket.

På bilden syns Henry Eskola och Karin Andersson, VD TvNo, 
som tog emot priset för Jonnys räkning. Bild: Charlotta Duse

Årets hållbarhetspris uppmärksammar varmt nytänkande
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Textilia och Svenska Kockars 
Förening instiftar mångfaldspris
Textilia och Svenska Kockars Förening 
har instiftat Restaurangbranschens 
vardagshjälte, ett mångfalds- och 
inkluderingspris för hotell- och 
restaurangbranschen.

Emelie Nielsen, köksmästare 
och driftchef på restaurang 
KRUBB, tilldelades priset. Emelie 
uppmärksammas för sitt arbete för en 
icke-diskriminerande, jämställd och 
modern restaurangbransch.
 
Pris som uppmuntrar till 
nytänkande hållbarhetsforskning
Elis har tillsammans med Lunds 
universitet instiftat Lund University 
Agenda 2030 Award som vill uppmuntra 
till nytänkande hållbarhetsforskning 
och spridningen av denna. Alexandra 
Nikoleris, biträdande universitetslektor 
vid Miljö- och energisystem vid Lunds 
Tekniska Högskola (LTH), blev den första 
vinnaren. Hon prisas för sitt nyskapande 
arbete med att utforma kreativa och 
hållbara framtidsscenarier.
 
Friidrottens Vardagshjälte skapar 
miljö där alla är välkomna
Anders Pihl belönas med Textilias pris 
friidrottens Vardagshjälte 2021 för sitt 
arbete med inkludering och mångfald.

Milliken & Company presenterar 
fjärde årliga Milliken-utmärkelsen
För fjärde året anordnades Milliken 
Honors där företaget lyfte fram 
medarbetare från hela världen som 
kämpar för företagets kärnvärden. Den 
globala tillverkaren hedrade mer än 100 
medarbetare i 21 priskategorier.
 
Hållbar scenkonst belönas med 
Textilias Hållbarhetsstipendium
Anna Ardelius och Annika Nieminen 
Bromberg prisas för sitt arbete där 
de under fem års tid kartlagt svenska 
teatrars hållbarhetsarbete. De har 
initierat en mängd olika initiativ såsom 
skapande av hållbarhetsgrupper 
och samarbete med internationella 
nätverk. De har också introducerat ett 
beräkningsverktyg som Bæredygdig 
Scenekunst i Danmark tagit fram till 
hållbarhetsarbetet de bedriver på 
Folkteatern Gävleborg samt påbörjat 
inventering av textila kemikalier och 
material på kostymavdelningen med 
mera.

Nya priser instiftade av våra 
medlemmar
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Här kommer ett urval av 
medlemsbesök från 

förbundsdirektören. 

Märstatvätten: 
Kan det bli bättre än en 
dag i Märsta i januari? 
Peter Fredriksson var 
på utlandsresa men 
Lars Linnros tog emot. 
Rolig känsla att aldrig 
ha träffats men ha så 

många gemensamma 
bekanta och minnen. 

Care for Clothes: 
Trevligt att sätta sig ner med Bernt 

Alm i Nacka. Vi kom in i branschen 
ungefär samtidigt i slutet på förra 
millenniet. 

Lindbytvätten: 
Att besöka Lindbytvätten är 
alltid en upplevelse. En tvättäkta 
entreprenörsfamilj som också är en 
integrerad motor i Ölands och Kalmars 
idrottsföreningar. Familjen Streijffert 
hinner med allt i vardagen med minst 
ett öga på framtiden och ständig 
utveckling – något alla hållbarhets- och 
miljöpriser skvallrar om. Mest av allt 
värmer Peters varma hjärta. Alla verkar 
trivas i verksamheten – ett mycket gott 
betyg till företaget. Med på resan var 
Christer Bäcker, förbundets oförtröttliga 
energiexpert. I sanning en outtömlig 
källa till kunskap och en kul kille att 
umgås med.

Det bästa som finns 
besök hos medlemmar

Bild: Christer Bäcker
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Hr Björkmans 
Entrémattor: 
I Burlövs kommun 
finns huvudkontoret för 
Hr Björkmans Entrémattor. VD 
Calle är en god vän sedan många år och 
dessutom sammankallande i förbundets 
valkommitté. Varningsskylten har sitt 
berättigande. Nästa år firar företaget 30 
år.

Segers: 
Mitt i semesterperioden passade jag 
på att åka till Borås. When in Borås – så 
missar man förstås inte ett besök på 
Segers. Alltid lika trevligt att träffa Jennie 
Schultz Sjönnebring. Nästa år firar man 
de första 80 åren. 

Smart Textiles Science 
Park Borås: 

Mats Johansson träffade jag första 
gången på Textilservicedagarna där han 
var föreläsare. Jag bjöd på stående fot 
in honom till vårt årsmöte i Göteborg. 
Mats var kunnig ciceron i Textile Fashion 
Center. Borås är ett nav i textilbranschen 
med mycket historia, men också ny 
energi och innovation för framtiden.

Bilder: Daniel Kärrholt
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Electrolux Professional: 
Tidigare verksamhetsberättelser är bra 
att ha. Bland annat kunde jag läsa att 
jag var på studiebesök i Ljungby för ca 
20 år sedan. Det var således dags att 
uppdatera kunskaperna och intrycken 
när Anton Kroon, Electrolux Professional 
bjöd in igen. Det är roligt att konstatera 
bredden och utvecklingen i deras 
verksamhet. Efter visning vidtog den 
prestigefyllda Tvätteriförbundsgolfen. 
I ett mycket kvalificerat startfält stod 
slutligen Lars Göran Henriksson, Södra 
Sandby som klar vinnare. En ödmjuk 
men mycket värdig pristagare.

A-kembaren i Falkenberg: 
Ett annat företag som bygger ut 
och satsar framåt är A-kembaren i 
Falkenberg. Att vakna upp till Ätrans 
dån - bara det vittnar om kraften i 
staden och då inte bara i energi i form 
av vattenkraft. Verksamheten startade 
som Rönnhagens Tvätt och var ett 
familjeföretag med Lasse som 
VD. Nu drivs företaget av alltid 
lika positive Johan som även 
expanderat med Din Tvätt i Borås. 
Lasse är gammal kollega och kär 
vän. Trevligt också att få träffa 
Maria och få uppdatera sig om 
allt som är på gång.

Staffanstorps Städ och Kemtvätt: 
Ingen på väg 11 som passerar 
Staffanstorp lär missa Staffanstorps Städ 
och Kemtvätts kommunikation om tvätt-
RUT. Även här en spännande nysatsning 
med ny stor fin lokal på Havrevägen. 
Entreprenörsparet Lotta och Tomas 
satsar vidare på fortsatt utveckling. 
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Nicklas Norling ny långsiktig ägare av  
Heinex AB
Nicklas Norling är ny långsiktig ägare efter att 
ha förvärvat 100 % av aktierna i Heinex. Nicklas 
har lång erfarenhet av grossistverksamhet sedan 
tidigare och har som ambition att stärka Heinex 
position som leverantör av kvalitetsprodukter till 
textilservicebranschen.

Vi är nya på jobbet

Patrick Olsson ny VD på Textilia
Textilias styrelse har utsett Patrick Olsson till ny VD 
för Textilia. Patrick har en gedigen erfarenhet från 
industribranschen likväl som textilservicebran-
schen då han närmast kommer från tjänsten som 
driftchef på Textilia. Patrick tillträdde sitt uppdrag 
den 1 april.

Ulrika Viderum ny hållbarhetschef på Elis
Ulrika Viderum har 10 års erfarenhet av 
hållbarhetsarbete och kommer närmast från rollen 
som hållbarhetsspecialist och samordnare för 
Granitor Properties, tidigare Midroc. Hon har lång 
erfarenhet från fastighets- och byggbranschen med 
fokus på energi-, klimat- och miljöfrågor. Ulrika 
tillträdde sin tjänst den 1 oktober.

Bild: Heinex

Bild: Elis

Bild: Textilia
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Kristian Bergeå är tillbaka i tvätteri-
branschen. Efter en militär karriär 
förvärvade han förra året Bergeå Kem 
& Vattentvätt AB i Falun, företaget 
som pappa Göran grundade i början 
av 1970-talet och senare sålde vidare 
när han flyttade hela sitt engagemang 
till familjeföretaget Bergeå Tvätt & 
Uthyrning i Avesta. 

Men nu är cirkeln återigen sluten. 
Verksamheten i Falun är på 
nytt inom familjen Bergeå. 
Kristian har planer för 
att bygga vidare på en 
stolt familjetradition 
med moderna och 
hållbara förtecken.

Stolta 
traditioner
Farfar Sven som 
redan 1947 startade 
Bergeå Kemiska Tvätt 
i Avesta och senare 
pappa Göran som 
startade verksamheten 
här i Falun och utvecklade 
Avestafabriken med sin 
bror Frank, jobbade med 
moderna förtecken. 

– Det är klart att jag 
sneglar på vad de gjorde 
och på samma sätt vill 
utveckla dagens verksamhet 
för morgondagen, säger Kristian 
Bergeå. Fabriken i dag har patina och 
självfallet vill jag utveckla utifrån det för 

att bevara kvalitet och tradition, men 
samtidigt vara modern och framåt. 
Planer finns för att bygga ut en ny entré, 
investera i ny teknik och för att styra upp 
våra flöden för att effektivisera våra olika 
linjer med tvättgods. 

Cirkeln slöts återigen
Kristian förvärvade verksamheten i Falun 
från Lasse Söderberg, som fram till 2009 

var produktionsansvarig för 
Bergeå Tvätt & Uthyrning 

innan han tog över i Falun, 
och som i sin tur tog 

över efter Jan och 
Eva Lind, Görans 
goda vänner som 
fick frågan om att 
ta över i Falun när 
Avestafabriken 
expanderade 
med vattentvätt 
och uthyrning av 

arbetskläder. Det är 
mycket historia som 

nu sitter i väggarna.

Militär bana
– När pappa 2006 sålde 
verksamheten i Avesta 
till CWS-boco var jag 26 
år och det var inte läge 
att jag skulle ta över, 

även om jag naturligtvis i 
yngre år fick möjlighet att 

jobba i tvätteriet. Istället tog 
jag examen och blev yrkesofficer, 

vilket jag var i närmare 13 år, säger Kristian.

Familjeföretaget i Falun är tillbaka 
inom familjen

Bergeå Kem & Vattentvätt AB 
grundades av Göran Bergeå, såldes 
till Jan Lind längst till höger, vidare 
till Lasse Söderberg i mitten och så 
nu till Kristian Bergeå till vänster. 

Tvätteriföretaget är åter i familjen.
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Familjeföretaget i Falun är tillbaka 
inom familjen

Kristian jobbade inom försvarsmakten, 
med en fot fast i terrängen och med 
åren allt mer med personalansvar och 
ledarskap. Han tycker fortsatt det är 
intressant med organisation. Behovet av 
att vara mer hemma med familjen i Falun 
väckte funderingar på att göra något nytt i 
livet.

– Jag kom fram till den briljanta idén att 
jag skulle bli egenföretagare. Det är bra, då 
styr man ju helt över sin egen tid, skrattar 
Kristian som tidigt denna morgon varit 
inne och skruvat för att täta en vattenläcka.
Täcker Dalarna

I dag täcker Bergeå Kem & Vattentvätt det 
mesta av Dalarna. Butiker finns i Falun 
och Borlänge och därutöver hanterar elva 
ombud tvättbeställningar till fabriken 
i Falun. Verksamheten håller sig till två 
spår, både kem- och vattentvätt, för att 
kunna klara mycket specialtvätt både på 
industrisidan och privat. Det handlar till 
exempel om bröllopsklänningar, mattor, 
ullkavajer, bäddmadrasser, skrymmande 
textilier och utmanande uppdrag med 

stora gamla dukar som måste manglas 
för att vara i tipptopp i samband med 
prominenta tillställningar.

Utvecklar kompetensen
– Vi ska fortsätta att göra vad vi är bra på 
och utvecklas för att öka vår kunskap. 
RUT-avdrag, drog jag till exempel igång 
ganska direkt och det har gett en positiv 
utveckling. Vi har fått både nya kunder 
och kunder som har gått över till RUT-
systemet. Jag har anlitat en sömmerska 
för lagningar, som även det ingår i RUT.

Sedan Kristian tog över i maj 2021 har han 
tagit in sju nya anställda. Då har han tagit 
höjd för två pensioner och tänker att det 
är viktigt att successivt föryngra för att få 
kontinuitet och säkra kompetensen hos 
medarbetarna.

– De som varit här länge 
och har kunskapen kan 
ge de nyanställda nya 
lärdomar varje dag. 
Då växer alla. 

Vi har i dag 
elva anställda 
och siktet 
inställt på 
att utvecklas 
ännu mer. 

Vår 
verksamhet 
ställer krav på 
både spets-
kompetens 
och god 
kommunikation, 
vilket visar på hur 
värdefull personalen 
är för oss.

Kristian Bergeå har lämnat den militära banan och 
laddar nu för att utveckla Bergeå Kem & Vattentvätt AB, 

som han förvärvade för ett drygt år sedan.

Här är företagets finishline på fabriken i Falun 
med Kristina som finputsar med strykjärnet.
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Från och med 1 januari 2021 gäller RUT-
avdraget på tvätterier. Det innebär att 
kostnaden för hushållstvätt reduceras 
med 25 %. För att sprida kunskap om 
tvätt-RUT har Sveriges Tvätteriförbund 
tagit fram flera olika typer av 
marknadsföringsmaterial. 

Marknadsför med logotyp och  
klistermärken
För att befintliga och framtida kunder 
ska ta del av tvätt-RUT så har vi 
skapat  filer för utskrift och för digital 
användning.

Du som är medlem i Sveriges 
Tvätteriförbund får gärna använda dig 
av tvätt-RUT i din marknadsföring. 

Många sätt att nå ut med 
tvätt-RUT

Banderoll med tydligt 
budskap
Med en banderoll kan dina 
kunder inte missa att ditt 
tvätteri erbjuder tvätt-RUT.

Video om tvätt-RUT
På Youtube finns videor 
både på svenska och 
engelska med information 
om tvätt-RUT.

Samlad information om 
tvätt-RUT
På www.tvättamedrut.se 
finns information om hur 
avdraget fungerar och vem 
som kan använda sig av 
tvätt-RUT.

Bild: Staffanstorps Städ & Kemtvätt Bild: Smart Film Bild: unsplash.com och canva.com
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Textilservicedagarna 2022 
Den 12 maj var det dags för årets 
Textilservicedagarna med temat Våga 
tänka utanför boxen – innovation och 
hållbarhet. Judith Wolst berättade vilka 
teknologier som kommer att forma 
framtiden, Leif Sunesson, Affärschef 
Textilia, gick igenom den roll som data 
spelar för optimala flöden. Susanna 
Vesterlund, Hållbarhetsspecialist på 
Upphandlingsmyndigheten, berättade 
om en mer hållbar inköpsprocess.

Den 9 augusti firar vi 
Internationella tvätt- och 
textilservicedagen
Denna dag firar yrkesverksamma 
inom textilservicebranschen över hela 
världen. Den 9 augusti 1910 patenterades 
”Thor”, den allra första eldrivna 
tvättmaskinen. Sedan dess har tvätt- och 
textilservicetjänster blivit ovärderliga 
pusselbitar i logistikkedjor världen över.
https://tvatteriforbundet.se/nyheter/
international-linen-uniform-service-day/
 

Mässor och 
event
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Tekodagen 2022
En inspirerande eftermiddag i Textile 
Fashion Center, på Textilhögskolan i 
Borås. Ännu ett bra tillfälle att lyssna till 
Åsa Degerman, Södra/OnceMore som 
gav en mycket uppskattad föreläsning.

Rikstvätt Bengtsfors
Rikstvätt Bengtsfors är med där det 
händer – nu senast under hösten på 
Fastfood & Café & Restaurant Expo på 
Serneke Arena i Göteborg den 21-22 
september och på Näringslivsmässan i 
Bengtsfors den 23-24 september.

Missa inget viktigt event – använd vår kalender!

Bild: Rikstvätt Bengtsfors
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Bild: Rikstvätt Bengtsfors

SWEDISH TEXTILE 
SERVICE MARKET

 

ALL OUR WEBSITES ARE TRILANGUAL: 

550 MILLION €
Approximately 90 % of revenues
are generated by our members.

YOU WILL CONTRIBUTE TO THE GROWTH AND 
SUCCESS OF THE INDUSTRY BY BEING AN ACTIVE MEMBER

YOUTUBE

We will communicate your information
films.

BECOME EVENT SPONSOR

Showcase your products and services at our
Autumn and Annual meetings. About 140+
delegates per meeting. At the Autumn
meeting industry exhibtion you have a free
booth at your disposal.

WHY SUPPLIER MEMBER
 

MEMBER NEWSLETTER

Advertise in our newsletter with about 700
recipients.

PUBLICATIONS

Advertise in our annual report and other
publications.

MEMBER PORTAL

On tvättlinan.se aka swedishcommunity.se
you can post information, offers and market
events to all your customers.

ADVERTISE ONLINE

Tvatteriforbundet.se, kemtvätt.se,
textilservicebranschen.se and tvättlinan.se.

INFLUENCING THE
AGENDA

GROWING INDUSTRY

We are a growing industry – and together
we can make a difference.

TVATTERIFORBUNDET.SE
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STOCKHOLM, MAY 25

A perfect opportunity to
showcase your business and
make new contacts. 

ANNUAL
MEETING 2023

AUTUMN
MEETING 2022
MALMÖ, NOVEMBER 17

A day filled with the latest news
from the industry, engaging
lectures and exhibitors. All
supplier members have a free
booth at the exhibition.

AUTUMN
MEETING 2023
HALMSTAD, NOVEMBER 16

New conference city, new
conference hotel. We meet in the
city with three hearts. All supplier
members have a free booth at
the exhibition.

ACG PULSE (DATAMARS) - HALL: 3M STAND: P22
CREAZIONI FUTURA - HALL: 3P STAND: P05
CHRISTEYNS - HALL: 3P STAND: D09 AND D10 E01
CLM TEXFINITY - HALL: 3P STAND: C12 D11
INDUSTRIA TESSILE GASTALDI & C. SPA - HALL: 1P STAND: E21 F22
JENSEN GROUP - HALL: 1P STAND: R11 S20
KANNEGIESSER - HALL: 3P STAND: P20 S11
KREUSSLER TEXTILE CARE - HALL: 3P STAND: C20 D19
LAUNDRY DASHBOARD - HALL: 3P STAND: D09
MIELE - HALL: 1P STAND: U01 V10
M+A MATTING - HALL: 3P STAND: F25
PAROTEX S.R.L. - HALL 1P - STAND N11
RADOMSKIE TEKSTYLIA PRZEMYSLOWE SP. Z.O.O - HALL: 3P STAND: A24
SOCOM - HALL: 3P STAND: G21

OUR MEMBERS 
AT EXPODETERO
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Skolpresentation
För andra året fick jag, Daniel, 
förmånen att träffa en etta, JU1 på Solna 
Gymnasium. Tack till alla frågvisa elever 
och till Rickard Vinde, lärare i Juridik och 
Företagsekonomi. Detta följdes sedan 
upp med ett möte hos en medlem några 
månader senare. 

Sverigemötet Moderaterna
Viktigt att träffa våra stakeholders – 
inte minst de politiska partierna. Här 
med Elisabeth Svantesson i hennes 
hemstad Örebro. Elisabeth utsågs till 
finansminister den 18 oktober.

Textilservicedagarna
För andra året arrangerades dessa av 
Textilia. Tacksam för möjligheten att vara 
på plats som scenpublik på ärevördiga 
Örebro Slott.

Nordiska kollegor
Nytillträdde Sekretariatsansvarlig for 
BVT, Lasse Bredvig Hangaard gjorde sin 
första utlandsresa till naboen på tværs af 
sundet i juni. Kollegan Kjetil Tvedt anslöt 
från norska NRV till möte i Köpenhamn.

Från brittiska Textile Services Association 
Spring Conference i Birmingham.
Linford Christie OBE var keynote 
speaker. Linford var första européen 
att springa under 10 sekunder och 
den förste mannen i historien som 
innehade OS-, Världs-, Europa- och 
Commonwealth-titlarna på 100 meter. 
Hans snabbaste tid, 9,87 s, när han vann 
världsmästerskapet 1993 i Stuttgart, var 
Europarekordet i nästan 30 år.

Konferenser och mässor - nära 
och lite längre bort

B
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Heute für morgen – mit Volldampf 
in die grüne Zukunft

Årsmöten i branschen är kul. Denna 
gång blev det ett snabbesök i Kiel på 
Hotel Atlantic och tyska föreningen 
DTV. Imponerande med ca 260 
deltagare och entusiasmen att 
äntligen kunna träffas igen. Gamla 
och nya vänner. Tyska är ett härligt 
språk och just i Kiel finns mycket 
skandinaviska influenser och 
historia. Erfarenhetsutbyte och 
tankar att ta med sig hem. Viktigt 

också att kunna informera om oss.

Clean Show 2022 i Atlanta
Äntligen kunde den internationella 

tvätt- och textilservicebranschen 
träffas efter inställda datum på grund 
av pandemin. Mässan arrangerades 
för första gången av Messe Frankfurt 
och på Georgia World Congress Center 
i Atlanta. 347 utställare, ca 10 000 
besökare och en stor mängd seminarier 
och företagsbesök. Besök på Alsco, 
Unifirst, Crown Linen och M+A Matting. 
Föredragshållare på Global National 
Associations’ Initiatives. 

Hos Christeyns i Gent
ETSA Environment and Laundry 
Technology Group träffades i oktober 
i Gent hos Christeyns. Fantastisk 
anläggning och många goda inputs 
från experter bland medlemsföretagen. 
Inte minst presentationen av Henrik 
Grüttner, SDU, om uppdaterade WECO-
tal.

Bild: Carl-Johan Björkman
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Som medlem hjälper vi dig 
att nå ut

Vi syns på Youtube!
Under 2021 och 2022 har vi annonserat på Youtube 
med korta och lekfulla informationsvideor för besökare 
som söker på tvättrelaterade sökord. Videon spelas 
upp innan en annan video, en så kallad “pre-roll”, och 
kan klickas bort efter fem sekunder. I annonsen ingick 
även en banner och en länk till information.

Resultat:
77 400 - 326 000 exponeringar
10 900 – 161 000 visningar
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Bilder: Charlotta Duse

Årsmötet 2022
Den 19 maj samlades vi, cirka 110 
personer, på Scandic Opalen i Göteborg 
för årsmötet. Mötet inleddes av Johnny 
Magnusson, regionstyrelsens ordförande  
i Västra Götaland. I det efterföljande 
föreningsårsmötet valdes två nya 
ledamöter in: Malin Schiller från Alingsås 
och Leif Sunesson från Täby. 

Många intressanta föreläsare
Bland föreläsarna fanns bland annat 
Ola Serneke, grundare av bolaget som 
bär hans namn. Ola höll ett mycket 
uppskattat anförande om sin egen 
bakgrund, sitt entreprenörskap och sina 
ambitioner för framtiden.  

Andra föreläsare som fick åhörarna att 
spetsa öronen var Maria Ström, VD på 
The Loop Factory. Hon uppdaterade 
oss om projektet Texchain3, som flera 
medlemmar liksom Tvätteriförbundet 
medverkar i. Även Fredrik Rakar, 
Degersfors IF-ordförande och 
dessutom  känd från TV-dokumentären 
”Här kommer degen” talade. Andra 
inspirerande föreläsare var Sanna 
Sandkvist från Kiwa, Nils-Krister Persson, 
Docent och universitetslektor på 
Textilhögskolan, Head of Smart Textiles 
Technology Lab och Head of Polymeric 
E-textiles.

Miljö och hållbarhet på agendan
Miljöpåverkan och återvinning av textilier 
står alltid högt upp på ärendelistan. 
Den här gången kom anföranden från 
Noora Salonoja, VD på Touchpoint, Miska 
Paulorinne, Tillväxt och strategi på Rester 
och Åsa Degerman, projektledare för 
OnceMore på Södra.

“Bara en försumbar del av den 
globala produktionen av kläder 

och textilier återvinns idag. I 
stort sett allt skickas till deponi 

eller förbränning. Men svensk 
innovation och en vilja 
att bidra till att mildra 
klimatförändringarna 
kan nu påverka spelet 
på global nivå”, säger 

Åsa Degerman. “Det är 
ett stort genombrott 

som kommer att 
möjliggöra storskalig 

textilåtervinning.”

De avslutande föredragen 
var från Stefan Johnsson 
från energibolaget Nevel 

och Johanna Nissén Karlsson, 
VD Vividye, som fick Textilias 

hållbarhetspris 2020.
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Gåvor, nätverkande och 
extraordinära talare
Ordföranden bjöd sedan in alla till 
middag senare på kvällen. Som 
en åhörare uttryckte det: “Det var 
verkligen ett bra program och en 
fantastisk möjlighet att nätverka.”
Talarnas gåvor tillhandahölls 
generöst av Parotex, experten på 
textilier till hotell och restauranger.
Sista ordet får gå till en 
annan deltagare: ”Det är 
ett mycket välorganiserat 
branschevenemang med en lista 
över talare som var extraordinära.”

Bilder: Charlotta Duse
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Vårt årsmöte uppmärksammas 
internationellt i ett flertal artiklar och 
benämns bland annat med orden 
great success, interesting speakers och 
a great day. Vi kan inte annat än hålla 
med.

LCNI uppmärksammar årsmötet

LCNI, Laundry and Cleaning News 
International, skriver om vårt årsmöte 
och lyfter det stora arbete som görs för 
miljön inom textilservicebranschen.

CINET skriver om konferensen

CINET uppmärksammar årsmötet i 
en artikel och kallar det för en ”great 
success”.

Internationell uppmärksamhet 
för vårt årsmöte
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Årsmötet uppmärksammas i ETSA:s nyhetsbrev

ETSA skriver så här om årsmötet i sitt nyhetsbrev:

”Very successful annual conference for Swedish Textile 

Services Association

100+ delegates and a raft of interesting speakers gathered for the 

Swedish Textile Services Association’s annual conference.

”It was a great day because we get a chance to present at Sveriges 

Tvätteriförbund´s meeting in Gothenburg. Very well-organized 

industry association, and a list of speakers out of the extraordary.” said 

Irene Nettéus, Business development of education at Kiwa.

Johnny Magnusson the President of the Regional executive committee 

in Västra Götaland, one of the top regional politicians in West Sweden, 

welcomed everyone to Gothenburg.

The speakers list of the conference included Ola Serneke, founder 

of Serneke, a large listed company, gave a most fascinating speech 

about him starting up, building one of the leading innovative 

construction groups in the country and his ambitions for the future.

Others on the list included, Stefan Johnsson from the energy 

company Nevel, the impressive startup Vividye was represented by 

CEO Johanna Nissén Karlsson, Maria Ström CEO The Loop Factory, 

Degersfors IF chairman Fredrik Rakar (a top flight football team), Nils- 

Krister Persson from The Swedish School of Textiles, Sanna Sandkvist 

of Kiwa were also present.

The environmental impact and recycling of textiles are always at the 

forefront in the association meetings. This time though speeches 

by Noora Salonoja CEO, Touchpoint, Miska Paulorinne Growth and 

strategy, Rester and Åsa Degerman Project Leader, OnceMore, 

Södra. “Only a negligible proportion of the global production of 

clothing and textiles is recycled today. Virtually everything is sent to 

landfill or incineration. But Swedish innovation and a willingness 

to help mitigate climate change can now influence the game at a 

global level,” said Åsa Degerman, project manager OnceMore®. a 

breakthrough that will enable large-scale textile recycling.”



Verksamhetsberättelse 2022 Sveriges Tvätteriförbund 30

EXPOdetergo
– Fiera Milano

Fyra år sedan senast för en stor 
europeisk branschmässa, även då i 
Rho - den mest västliga punkten på 
Milanos röda linje. 250 utställare i ett 
branschevent fokuserat på hållbarhet, 
digitalisering och hygien.

Den italienska industriella marknaden 
för tvätt-och textilservice omsätter ca 

1,7 miljarder Euro med mer än 20 000 
medarbetare.

För många medlemmar blev charmiga 
Hotel Rio på Giuseppe Mazzini, ett 
stenkast från den magnifika katedralen, 
en välkommen mötespunkt.

Stort tack till alla som var där.



Verksamhetsberättelse 2022 Sveriges Tvätteriförbund 31

Höstmötet Scandic Triangeln 
Folkligt, festligt, fullsatt

Folkligt, festligt, fullsatt brukar användas 
för att beskriva lyckade tillställningar.

Rickard Gegö, Vd för Sveriges Åkeriföretag 
lyfte fram sorlet i pausen, den goda 
stämningen och storleken på mötet. Just 
”Ballroom” Scandic Triangeln är en favorit 
i repris som alltid levererar. Vi var drygt 150 
deltagare på plats. 

Dagens höjdpunkt för många var 
den politiske nestorn Alf Svenssons 
”intressanta människor jag mött”. Ett 
långt politiskt liv som började som 
ungdomsordförande 1970, partiledare 
1973, riksdagsledamot 1985, statsråd 
1991 och EU-parlamentariker 2009. 
Anförandet avslutades med en melodi 
med munspelet och till publikens 
oförställda jubel.

Välkommen till Malmö var titeln på 
miljödirektören Rebecka Perssons 
inledning, där vi fick veta mycket om allt 
det som är på gång i Öresundsregionens 
center.

De olika projekt som medlemmarna och 
Tvätteriförbundet är med i uppdaterades 
av Anne-Charlotte Hanning, RISE: 
Uppströms Rening samt Julia Ronkainen 
och Roos Mulder, Wargön Innovation och 
The Loop Factory: Texchain3.

Rickard Gegö gav oss en inblick i Sveriges 
Åkeriföretags förändringsresa och 
framtidsmål. Många log igenkännande åt 
Svenska Truckers, som verkligen satt den 
svenska åkerinäringen på kartan.

Kommunikationsproffsen Anton Ewetz 
och Petter Edström från Explainer 
berättade om hur man enkelt själv kan 
göra information tillgänglig på ett snabbt 
och varumärkessäkrat sätt. Allt genom 
verktyget Explainer Hello.

Christer Bäcker – Tvätteriförbundets 
uppskattade energiexpert och mångas 
rådgivare i en stormig föränderlig omvärld 
avslutade förmiddagen.

Efter lunch tog Thomas Borg – 
Försäljnings- och Kundservicechef Sysav 
Industri vid och berättade om Siptex 
som etablerats i Malmö - världens första 
automatiserade sorteringsanläggning 
för textilier. Detta länkade direkt till 
höstmötet 2019 där IVL och Sysav 
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Break your limits
with BeirTex® textiles
Watch our two movies to see how our laundry partners do it

FILM 1

FILM 2

redogjorde för det planerade projektet. 
Nu har planerna blivit verkstad och 
detta är en viktig länk i vår branschs 
hållbarhetsagenda.

När man pratar om upcycling av textilier 
nämns oftast företaget Stormie Poodle 
som har samarbeten med flera av våra 
medlemmar. Vi hade denna gång 
förmånen att ha med entreprenören 
bakom företaget Caroline von Post som 
också lanserade nya verksamheten 
Beskow von Post. 

En uttömmande sammanfattning av 
samhällsläget gavs av mångårige och 
numera avgångne riksdagsledamoten 
Allan Widman och med detta avslutades 
mötet från scen.

Jämsides med mötet pågick 
branschutställningen och från 14.30 
var det bara utställning. Den goda 
stämningen med många diskussioner 
fortsatte fram till kl 18. Därefter samlades 
närapå 100 personer till middagen som 
liksom maten tidigare under dagen fick 
högsta betyg.

Även talarpresenterna från Wendre 
uppskattades mycket. 

CINET och LCNI 
uppmärksammar 
höstmötet.
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Hotell, Restaurang och Catering 
nytt affärsområde för Textilia
Textilia HoReCa är en riktad satsning 
på skräddarsydd textilservice för hotell, 
restaurang och catering med höga krav 
på personlig service och kvalitet.
Förutom den erfarenhet och kompetens 
som finns inom Textilias anläggningar 
i Malmö (tidigare Modern tvätt) och 
Göteborg (tidigare Göteborgstvätt) 
är Textilias moderbolag DFD 
marknadsledande inom segmentet i 
Danmark. Detta bidrar till ytterligare 
erfarenhet, kompetens och tillgång till 
ett beprövat erbjudande för den svenska 
marknaden.
 
Tvättbara sjukhuskläder har lägre 
klimatpåverkan visar stor studie
925 färre plagg för varje anställd under 
en fyraårsperiod och hälften så mycket 
giftutsläpp i vattendrag. Det är några av 
klimateffekterna när sjukhus byter till 
tvättbara kläder visar en vetenskaplig 
studie som Elis har beställt.
 
Några andra siffror från studien visar på 
hur tvättbara sjukhuskläder kan påverka, 
jämfört med en engångsvariant som 
används vid franska sjukhus.
• 31 % mindre klimatpåverkan
• 46 % mindre smog (tät dimma med 

luftföroreningar i storstäder)
• 54 % mindre gift i sötvatten som 

påverkar djur och människor 
• behov av enbart 15 plagg i stället för 

940 för varje sjukhusanställd under 
en fyraårsperiod.

Resultaten visar att Elis tvättbara 
produkter sticker ut som ett klart mindre 
belastande alternativ för klimatet när det 
gäller en mängd aspekter.

Samarbete mellan Blåkläder och 
Lindström 
Lindströms utbud har blivit ännu mer 
omfångsrikt, tack vare ett avtal med 
Blåkläder – en av Europas största 
tillverkare av arbetskläder.
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Tvätteriförbundet och
Tvätteriförbundets Service AB

Årsmötet den 19 maj 2022
valde följande styrelseledamöter:

Ordförande
Jan Kluge - Malmö

Ordinarie ledamöter
Tor-Björn Angin - Kållered
Jonas Gambel - Svedala

Lise Björevall - Bengtsfors
Fredrik Andersson - Oskarström

Sören Roland - Frederikssund
Malin Schiller - Alingsås

Leif Sunesson - Täby

Adjungerad
Daniel Kärrholt - Staffanstorp

Till ledamöter i valkommittén 
valdes

Anders lsgren - Bromma
Carl-Johan Björkman - Limhamn

Patrik Keller - Tyresö

Till revisor valdes
Auktoriserad revisor

Jessica Wallin - Malmö

Ersättare Auktoriserad revisor
Christian Rosén - Malmö

Lekmannarevisor
Lennart Jaldin - Göteborg

Ersättare
Robert Serruys - Höllviken
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Vid årets slut fanns 64 företagsmedlemmar och 60 leverantörsmedlemmar.

Styrelsemöten 2022-02-09, 2022-05-18, 2022-05-19, 2022-09-06, 2022-11-16 och 
2022-11-30. Ordinarie bolagsstämma med Tvätteriförbundets Service AB hölls 

torsdagen den 19 maj.

IKEM:s avtalsråd för tvättindustrin
Avtalsrådet för tvättindustrin har under året deltagit i avtalsupptakt och 

förberedelsearbete inför kollektivavtalsförhandlingarna våren 2023. Avtalsrådet har 
bidragit i arbetet med att ta fram övergripande avtalskrav för de kollektivavtal som 

löper ut först inom industrin den sista mars 2023 och där dessa först träffade avtal ska 
utgöra det så kallade märket för industrin och övrig svensk arbetsmarknad vad gäller 
löneökningar och avtalslängd. Nuvarande kollektivavtal för tvättindustrin löper ut den 
30 juni 2023 och förutsätter att avtalskrav utväxlas med fackförbundet IF Metall under 

första kvartalet 2023.

Samarbeten
De organisationer Tvätteriförbundet samverkar med i Norden är Brancheforeningen 
for vask ogtekstiludlejning (BVT), Textilserviceförbundet i Finland och Norsk Renseri- 

og Vaskeriforening. På europeisk nivå är vi medlemmar inom ETSA – European Textile 
Services Association och CINET Professional Textile Care, samt samverkar med andra 

nationella branschföreningar i Europa och TRSA i USA. Vi har också ett samarbete med 
Messe Frankfurt om Texcare, Clean Show och övriga mässor.

Branschindex
Tvätteriförbundet och SCB fortsätter att presentera kostnadsprisindex för 

Tvätteribranschen. Indexet presenteras månadsvis och levereras via e-post. Index finns 
också för nedladdning via hemsidan, både på svenska och engelska. 

Ekonomi
Beträffande den ekonomiska ställningen för såväl Tvätteriförbundet och 

Tvätteriförbundets Service AB hänvisas till separata resultat- och balansräkningar.

MALMÖ i november 2022

Förbundsordförande
Jan Kluge

Styrelsen bestående av
Tor-Björn Angin, Lise Björevall, Sören Roland, Fredrik Andersson, Jonas Gambel, 

Malin Schiller och Leif Sunesson.

Förbundsdirektör
Daniel Kärrholt
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Tack för möjlighet att använda bild och text.

Since 2016 Sveriges Tvätteriförbund has been committed 
to the UN Global Compact corporate responsibility 

initiative and its principles in the areas of human rights, 
labour, the environment and anti-corruption.


