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  NYHETSBREV
Välkommen till ett nyhetsbrev från Sveriges Rengöringstekniska förbund, SRTF
I denna specialutgåva vill vi framföva vill vi framföva vill vi framf rallt rapportera från tävlingen ”Årets städare 2009”. Läs segerintervjun med 
vinnaren Andreas Grahn från Säter, ta del av samtal med de övriga fi nalisterna och intervjuer och kommentarer 
från tävlingens sponsorer, samarbetspartners m m. Vi på SRTF önskar dig en stunds skön läsning! 

Från början var de 100 stycken som var 
nominerade till ”Årets städare 2009”. 
De tävlande fanns spridda över hela vårt 
land och kom både från offentlig och privat 
sektor. Efter kvartsfi nal i Sundsvall och 
semifi nal i Skövde var det till slut dags 
för fi nal, den 4 november i samband med 
städmässan på Conventum i Örebro. 

De föDe föDe f rväntansfulla fi nalisterna som kom till 
Örebro var: Andreas Grahn (Säter), Eva 
Konya (Ljungby), MerviSolonen (Orrefors),Pe
rnilla Lundqvist (Lyckeby), Helena Bergström 
(Sundsbruk), Mariette Nyman (Sundsvall) och 
Birgitta Brännström (Piteå).

Andreas Grahn. Vinnare av årets städare 2009.
Foto: Tom Martinsen, Svenska Golvrådet.

Förutom ett teoretiskt prov ingick det i fi nalen 
3 stationer med praktiska moment som 
genomfögenomfögenomf rdes infördes infördes inf r publik. Tävlingscoach och 
konferencier var Katarina Hultling, känd från 
SVT, och i juryn satt föSVT, och i juryn satt föSVT, och i juryn satt f rutom SRTFs styrelse 
representanter från branschfön branschfön branschf rbunden Almega 
Serviceentreprenörerna, IIH, SGR och SFRO. 
   Efter ett gediget juryarbete valdes till slut 
vinnaren i “Årets städare 2009”. 
Det blev Andreas Grahn som har sin 
arbetsplats på Säters sjukhus. 

Andreas, hur känns det att ha blivit vald 
till årets städare 2009?
   - Det känns jättebra!!

Tycker du att det är viktigt att tävla i 
städning?
   - Ja, det är bra för bra för bra f r branschen att det händer 
något, att vi får visa upp oss. Förhoppningsvis 
leder det till att öka statusen på yrket så att fl er 
vill jobba inom städ.

Vad tyckte du om de olika tävlings-
momenten?
   - Det var inget av momenten som var 
jättesvårt. Jag tycker att de var ”jämnsvåra”. 
Nu håller jag ju på med både maskin, stor- 
och dagligstädning till vardags så av den 
anledningen var allt väldigt bekant. Men det 
är klart att man behöver ju tänka till lite extra 
när man står på scen. 
   - I de skriftliga proven fanns det några 
berättarfrågor, där man bland annat till 
exempel skulle beskriva varföexempel skulle beskriva varföexempel skulle beskriva varf r man städar 
och vad det är för för f r skillnad på spray- och 
torrpolering. De svaren var
lite kluriga att få till.

Varför tror du att du vann?
   - Det vet jag inte. Jag var väl duktig 
helt enkelt. 
   (Enligt juryn vann Andreas mycket på grund 
av att han levererade lite extra i de olika 
tävlingsmomenten. Reds kommentar)
   - Vad roligt att höra att jag gjorde ett gott 
intryck!

Hur var de andra deltagarna, tyckte du?
   - Det var hård konkurrens. Alla var väldigt 
jämnstarka, och jag hörde av juryn att det av 
anledningen var väldigt svårbedömt. 
Kommer ni ha kontakt framöver, du och de 
andra fi nalisterna?
   - Absolut! Vi har mailkontakt och har pratat 
om att också föföf rsöka träffas så snart som 
möjligt. öjligt. ö
Hur har din arbetsgivare, Säters sjukhus, 
uppmärksammat att du vann?
   - Jag har fått många gratulationer, och 
blommor! Ingen lönefönefönef rhöjning öjning ö ännu, men det 
fi nns all anledning till att föfi nns all anledning till att föfi nns all anledning till att f rhandla framöver.

Var står din vinnarstatyett?
   - Den större glasstatyetten, som är en 
vandringspokal, står på städcentralen här 
på sjukhuset. Men alla fi nalisterna fi ck även 
en liten variant i glas. Den har jag placerat 
hemma i bokhyllan.

Har du blivit mycket intervjuad i samband 
med tävlingen?
   - Ja, det har jag. Tidningarna här i Dalarna 
har föhar föhar f ljt mig hela vägen fram till fi nalen och 

Andreas Grahn, stolt vinnare i ”Årets städare 2009”!

vinsten. Men jag har bland annat också 
uppmärksammats av Kommunal, tidningen 
Rent och intervjuats på TV 4 (Gävle Dala).

Varför har du valt att bli städare?
   - Jag har alltid varit intresserad av städning! 
Jag tycker också att det är roligt att för roligt att för roligt att f lja med 
i utvecklingen av nya maskiner, redskap och 
kemikalier. Och så tycker jag att det är viktigt 
att få lära ut saker. Jag är handledare på min 
arbetsplats och det är verkligen en roll jag trivs 
med.

Hur skulle du vilja att synen på städyrket 
utvecklas framöver?
   - Jag vill att vårt yrke ska få högre status. 
Att vi som är städare blir ”sedda” och att 
städningen inte bara är något som ”ska göras”.

AVLYSSNAT…
Så här tyckte resten av fi nalisterna om 
sin medverkan i “Årets städare 2009”:

Pernilla Sundström, ÖjebynÖjebynÖ
”Det har varit en otroligt rolig resa med nya 
intryck och idéer. Framföer. Framföer. Framf r allt har man ju 
fått träffa många nya människor att få dela 
erfarenheter med. 
I mitt arbete har det stärkt mig massor, dels 
hur jag ska möta kunden men även tankar 
kring själva arbetet, utfölva arbetet, utfölva arbetet, utf randet och resultatet. 
Jag har blivit positivt bemött överallt där jag 
kommit, bland familj, vänner, arbetskollegor 
men även de som inte känner mig har kommit 
fram och varit glada att jag tog mig så långt.”

Birgitta Brännström, Piteå
”Att vara med i ”Årets städare ” har påverkat 
mig på ett positivt sätt. Jag känner mig stolt 
att jag klarade mig så långt och att jag kan
nog ganska mycket mer än jag trodde. Mitt 
engagemang föengagemang föengagemang f r städning har gett resultat. Allt 
man har lärt sig under åren visar att man har 
gjort rätt.”

Eva Konya, Ljungby 
”Jag har fått mycket beröm och blivit positivt 
bemött av mina arbetskompisar och chefer. 
Min kompetens har ökat och jag har nu 
styrka att ta tag i större uppgifter. Jag har 
träffat många trevliga lokalvårdare från andra 
arbetsgivare och vi har bytt erfarenheter. 
Genom nya kontakter inom branschen har 
jag lärt känna olika leverantörer och samtidigt 



INFORMATION OCH NYHETER FRÅN SVERIGES RENGÖRINGSTEKNISKA FÖRBUND

DECEMBER 2009

Claes Sunebring är skandinavisk 
försäljningschef  på Vileda sedan 
5 år tillbaka.

Vad är nytt hos Vileda?
   - Vi på Vileda presenterar ofta innovationer. 
Senaste nytt är vår nya mikrofi berrulle, 
Micro Roll. Det är en engångs-mikrofi berduk 
som verkligen gör rent, och det till priset av 
en bättre pappersduk ungefär. Det som är 
unikt med den är att den kan ”plocka upp” 
upp smitta från exempelvis svininfl uensa 
och multiresistenta bakterier, utan att man 
behöver använda kemikalier. Det gör Micro 
Roll till den perfekta produkten att använda i 
exempelvis sjukvården! 

Vad tycker du om städare som yrkesroll? 
   - Att städa är ett genuint hantverk. Därförförf r 
kan det vara viktigt med en tävling bidrar till 
en positiv känsla hos dem som arbetar med 
städning.

Vad tycker du om tävlingen ”Årets 
städare”?
   - Vi på Vileda var föVileda var föVileda var f rst ut med att anmäla 
oss som diamond-sponsor. Jag tror att ”Årets 
städare” bidrar till att ge allmänheten bilden 
av städyrket som ett professionellt yrke. 
   - Tävlingen är över föver föver f rväntan! Men så 
har det också lagts ner oerhört mycket jobb 
på att få det att fungera. SRTF har gjort 
ett fantastiskt jobb och inte minst Christina 
Holmefalk. Hon är en riktig eldsjäl och 
bulldozer!
   - I början tror jag inte att landets städare 
föföf rstod att tävlingen skulle kunna bli så stor 
och uppmärksammad som den har blivit. De 
kanske trodde att det var bara ett prov och att 
det skulle bli en enkel process att kunna kora 
en vinnare. Men så är ju inte fallet. Det är en 
mycket avancerad tävling och arbetet att sålla 
ut de slutliga fi nalisterna har varit ett gediget 
projekt med många delmoment.

   - Jag tror inte att det går att genomför att genomför att genomf ra 
”Årets städare” varje år. Men kanske vart 
tredje år kunde vara lämpligt. I och med att 
den inte körs varje år tror jag ger en större 
hausse kring att arrangera tävlingen. 

Vilka är de viktiga frågorna för 
städbranschen just nu?
   - Det som det är fokus på nu är priset. Det 
handlar om priset på varje enskild produkt. 
Det är ju lite konstigt egentligen. Ungefär 
5 procent av priset fö5 procent av priset fö5 procent av priset f r städning utgörs av 
produkterna, resten är människorna. Varfönniskorna. Varfönniskorna. Varf r 
då inte satsa på något dyrare verktyg som 
håller, är miljöanpassade och har bevisad 
städeffekt?
   - Istället föllet föllet f r att sträva efter en bättre 
arbetsmiljö föföf r städarna, jagar man den 
billigaste moppen, svampen eller duken.
Med bra redskap sjunker ju sjukfrånvaron 
och personalomsättningen blir lägre! Claes Sunebring är skandinavisk för skandinavisk för skandinavisk f rsäljnings-

chef på Vileda.

”Vi var först ut med att anmäla oss som diamond-sponsor!”

träffa så mycket trevligt städfolk från hela 
Sverige. Alla resor till de olika tävlingarna var 
jätteroliga. Vi som blev kvar till fi nalen blev 
väldigt tajta och kommer att fortsätta att träffas. 
I övrigt har inte tävlingen påverkat mig. Livet 
fortsätter som vanligt.”

Mariette Nyman, Sundsvall  
”Min medverkan i Årets Städare har ytterligare 
höjt min kompetens och yrkesstolthet. Efter en öjt min kompetens och yrkesstolthet. Efter en ö
fantastisk resa och nya kontakter känns det att 
man vill dela med sej till kolleger och ledning. 
Jag har insett att utvecklingen fortsätter framåt 
och att jag vill vara med på det tåget!”

Helena Bergström, Sundsbruk  
”Att ha varit med i ”Årets städare 2009” 
har givit mig en extra knuff gällande 
självfölvfölvf rtroendet förtroendet förtroendet f r mina egna kunskaper 
och en vilja att fortsätta att utöka dessa. 
Uppmärksamheten under och efter denna 
tävling har varit väldigt positiv både föde föde f r min 
egen del och även föven föven f r städyrket i sig. Jag är 
tacksam fötacksam fötacksam f r att ha fått tagit del av denna 
resa som har varit helt otrolig.”

ökat mina kunskaper inom maskinstädning 
som jag kan ha nytta i mitt dagliga arbete. 
Jag har också fått lära mig hur man jobbar 
mer ergonomiskt vilket jag kan ha nytta i mitt 
vardagliga arbete.”

Pernilla Lundqvist, Lyckeby  
”Jag har utvecklats i min yrkesroll lärt mig nya 
saker fått många trevliga vänner. 
Jag är defi nitivt en erfarenhet rikare och har 
fått ny kunskap om allt möjligt som beröjligt som berö ör mitt 
yrke - en helt fantastisk upplevelse!”

Mervi Solonen, Orrefors
”Det var en upplevelse att få vara med i 
tävlingen. Framfövlingen. Framfövlingen. Framf rallt eftersom man fi ck 

Vileda Professional
- Diamond-sponsor -
”Årets städare 2009”

Verksamhet: Utvecklar, producerar 
och marknadsfömarknadsfömarknadsf r innovativa 
rengöringslösningar och system 
föföf r professionella användare. T ex 
Swep system, Wettex svampdukar, 
mikrofi berdukar, städvagnar och 
handskar.

Moderbolag: Freudenberg Household 
Products AB.

Huvudkontor och antal anställda 
världen: Weinheim, Tyskland. Totalt ca 
2300 medarbetare.

Huvudkontor Sverige: Malmö.

Antal anställda Sverige: 220 st.

MicroRoll fråMicroRoll fråMicroRoll fr n Vileda Professional är mark-
nadens fönadens fönadens f rsta engångs-mikrofi berduk.
   - I ett enda drag eliminerar den mer än 99,9% 
av alla bakterier. Perfekt i dessa svininfl uensa-
tider, säger Claes Sunebring.



INFORMATION OCH NYHETER FRÅN SVERIGES RENGÖRINGSTEKNISKA FÖRBUND

DECEMBER 2009

Kenneth Andersson är VD på Nilfi sk 
Advance i Sverige sedan 
10 år.

Vad är nytt hos Nilfi sk?
   - Det är den nya produkten Twister som vi 
på Nilfi sk precis har fått fött fött f rsäljningsrätt på i 
Sverige. Twister är ett patenterat städsystem 
som används under skurmaskinerna och 
består av rondeller preparerade med miljarder 
mikroskopiska diamanter. 
   - I och med diamanterna behöver man inte 
använda några kemikalier! 
Twister-rondellen föTwister-rondellen föTwister-rondellen f ljer golvytans struktur och 
motverkar dagligt slitage. Efter att fömotverkar dagligt slitage. Efter att fömotverkar dagligt slitage. Efter att f rst ha 
arbetat upp en yta med lite fl era diamanter 
kan man därefter underhålla genom att 
använda lite färre diamanter

Vad tycker du om städare som yrkesroll? 
   - För oss som är leverantörer är det 
problematiskt att städyrket fortfarande ofta 
fungerar som ett genomgångsjobb. Av den 
anledningen vill många fönga fönga f retag inte satsa på 
att utbilda sin personal. Rent krasst är det så 
att vi föatt vi föatt vi f rser städpersonal med fi n utrustning 
men ingen berättar föttar föttar f r dem hur de ska 
använda grejorna. Arbetsgivarna snålar in på 
utbildning. Det är inte bra. 

Vad tycker du om tävlingen ”Årets 
städare”?
   - För den som inte vet så vara det faktiskt vi 
på Nilfi sk som föNilfi sk som föNilfi sk som f rst drog igång tävlingen Årets 
städare. Året var 2006 och Nilfi sk arrangerade 
den gången tävlingen helt själv. Vi testade oss 
fram och fi ck bra respons. Men som enskilt 
föföf retag får man inte samma genomslagskraft 
som om hela branschen står bakom som nu 
inföinföinf r ”Årets städare 2009” då SRTF tog över. 
   - Om vi som marknadsledande fö   - Om vi som marknadsledande fö   - Om vi som marknadsledande f retag 
bidrar till branschen med bra produkter och 
material är det också viktigt föviktigt föviktigt f r oss att de 
personer som arbetar med våra produkter 
också känner sig engagerade och stolta. 
Jag tycker att tävlingen ”Årets städare” är en 
viktig del av arbetet med att ytterligare höja öja ö
statusen på städyrket. Vi har kommit en liten 
bit i den ambitionen. Men vi har mycket kvar 
att göra!

”Vi kommer fortsätta stötta tävlingen Årets städare!”

Det ska käDet ska käDet ska k nnas effektivt och vara lätt att städa 
tycker Kenneth Andersson, VD på Nilfi sk.

Vilka är de viktigaste frågorna för 
städbranschen just nu?
   - Det är absolut frågor som rör ergonomi 
och ekologi. Det är till exempel viktigt att ta 
fram moppar som gör ett bra jobb samtidigt 
som de är lätta att arbeta med. Maskiner 
och dammsugare blir lättare och när det 
gäller kombimaskinerna, som både skurar 
och suger, har vi en helt ny serie där man 
verkligen ansträngt sig föngt sig föngt sig f r att få fram en 
bättre ergonomi. De nya kombimaskinerna är 
snabbare och effektivare än moppning. Det 
ska kännas effektivt och vara lätt att städa!
   - När det gäller ekologi så kan jag avslöja öja ö
att våra microdukar är Svanenmärkta 
sedan november i år. Vi använder vidare 
doseringssystem i våra skurmaskiner vilket 
innebär att om man använder kemikalier så 
behöver man inte dosera rätt ner i tanken. 
Doseringen sker precis innan kemikalierna 
landar med vattnet på golvet. Resultatet blir 
en exakt rätt dosering och eftersom det inte 
fi nns några kemikalier i tanken så rinner de 
heller inte ut om man skulle behöva byta 
vatten.

Nilfi sk AB
- Diamond-sponsor -
”Årets städare 2009”

Verksamhet: Världsledande tillverkare av 
professionell städutrustning: Kemikalier, 
redskap, maskiner plus utbildning i hur 
man använder dessa på bästa sätt.

Huvudkontor och antal anställda 
i världen: Köpenhamn, totalt 5000 
medarbetare.

Huvudkontor Sverige: Gröndal, 
Stockholm.

Antal anställda Sverige: 60 st.

Under 2009 medverkade Nilfi sk till att ta fram
ett rosa ergonomiskt skaft till föett rosa ergonomiskt skaft till föett rosa ergonomiskt skaft till f rmån föföf r Brör Brör Br st-
cancerfonden. 20 kronor per sålt skaft går till 
fonden och hittills (nov -09) har det rosa skaftet 
dragit in 60 000 kronor i bidrag.
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Christian Forslund är Nordic Key Account 
Director på JohnsonDiversey sedan 1995.

Vad är nytt hos JohnsonDiversey?
   - Jag vill gärna nämna tre saker: Pro Speed 
- ett nytt system fö- ett nytt system fö- ett nytt system f r applicering av polish (ca 
20 % tidsbesparing mot traditionella system), 
Quatro Select - ett nytt doseringssystem föQuatro Select - ett nytt doseringssystem föQuatro Select - ett nytt doseringssystem f r 
kemikalier (minskad kemikaliefökemikalier (minskad kemikaliefökemikalier (minskad kemikalief rbrukning, 
säkert fökert fökert f r användaren, ingen överdosering) 
och Basecamp - vårt städvagnssortiment med 
en unik möjlighet till skröjlighet till skrö äddarsydda lösningar 
föföf r enskilda objekt.   
   - I övrigt satsar vi mycket på att föatt föatt f rmedla 
kunskap gällande våra produkter. Vi värnar 
om att kunderna ska använda produkterna på 
ett ergonomiskt riktigt sätt, att få god ekonomi 
i användandet, lära sig materialskydd m m. 

Vad tycker du om städare som yrkesroll? 
   - Städare är en ofta underskattad 
yrkesgrupp som utföyrkesgrupp som utföyrkesgrupp som utf r ett mycket viktigt arbete 
föföf r att bidra till en god innemiljö samt minska 
smittorisken på allmänna platser. Att städa är 
ett hantverk där kunskap och utbildning är en 
väldigt viktig del i det dagliga arbetet. 

Vad tycker du om tävlingen ”Årets 
städare”?
   - Tävlingen är ett mycket bra initiativ av 
SRTF. Den lyfter fram städyrket som ett 
viktigt hantverksyrke och höjer döjer dö ärigenom 
kunskapsnivån och statusen på yrket som 
sådant. Jag tror även att detta på sikt kan 
bidra till att höja intresset runt hygien och de öja intresset runt hygien och de ö
biverkningar en dålig innermiljö bidrar till. 

”Vi vill medverka till att öka statusen på städyrket”

Christian Forslund, Nordic Key Account 
Director på JohnsonDiversey.

Vilka är de mest aktuella frågorna för 
städbranschen just nu?
   - Det är inte en, utan fl era. Det handlar om 
ekonomi, ergonomi, miljö och hygien.
   - När det gäller ekonomi så befi nner sig 
många i ett oerhört pressat läge, där det 
gäller att hitta nya kostnadseffektiva lösningar 
utan att tumma på ergonomin föergonomin föergonomin f r dem som 
utföutföutf r städarbetet. Att städa är ett tungt yrke 
och det är ju rätt vanligt med arbetsskador i 
städbranschen. 
  - Det är hela tiden många olika intressen 
som ska sammanfogas och det är alltid lätt 
att dra ner på just städningen. Men en god 
hygien är ju extremt viktigt för ju extremt viktigt för ju extremt viktigt f r dem som vistas 
i lokalerna, så begränsar man städinsatserna 
i syfte att spara, föi syfte att spara, föi syfte att spara, f rlorar man istället på att folk 
blir sjuka…
   - Miljöfrågorna ligger högst upp på agendan 
i JohnsonDiversey’s globala strategi. Vi 
fortsätter man att arbeta på att få fram ännu 
mer miljövänliga metoder. Det handlar bland 
annat om att man exempelvis kan använda 
mindre kemikalier genom att maskinstäda. 
Med en mindre mängd vatten är det lättare att 
dosera rätt. Det är också bra föbra föbra f r användaren 
som blir maskinoperatör istället föllet föllet f r att behöva 
”gno” själv.

JohnsonDiversey
- Diamond-sponsor -
”Årets städare 2009”

Verksamhet: Säljer allt som har med 
rengöring och hygien att göra: Kemikalier, 
maskiner och redskap plus utbildning.

Ägare: Familjen Johnson, USA.

Huvudkontor och antal anställda
i världen: Racine, Wisconsin, totalt 
14 000 medarbetare.

Huvudkontor Sverige: Liljeholmen, 
Stockholm.

Antal anställda Sverige: 110 st.

Mini Closed Mini Closed äär JohnsonDiversey’s nya str JohnsonDiversey’s nya stäädvagn.dvagn.
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Lasse Larsson är divisionschef inom städ 
på Hako Ground & Garden AB. 
Han började som säljare 1985 och har 
sedan dess haft olika positioner inom 
företaget. 

Vad är nytt inom städdivisionen hos Hako?
   - Vi fö   - Vi fö   - Vi f rsöker ständigt realisera ambitionen 
att komma ifrån att ”bara” sälja städmaskiner. 
Istället satsar vi på att sälja en paketlösning 
där det för det för det f rutom maskinerna även ingår 
service och utbildning.

Vad tycker du om städare som yrkesroll? 
   - Jag tycker att branschen har tagit stora kliv 
framåt de senaste 10 åren. 
Det som bland annat hänt är att man 
blivit mer och mer inriktad på maskin- och 
systemstädning med hjälp av exempelvis 
föföf rimpregnerade moppar m m.    
   - Förr i tiden var städyrket ofta ett 
komplement till annan verksamhet. Då 
fungerade städningen ofta som ett extraknäck 
föföf r många människor. Man städade på 
kvällar och nätter och ansvarade fötter och ansvarade fötter och ansvarade f r annat på 
dagarna.
   - Städyrket får successivt mer status i takt 
med att det ställs allt högre krav på dem som 
utföutföutf r det. Idag ska en städare kunna både 
maskiner, olika golv material, kemikalier och 
ergonomi. Allt sammantaget är det faktiskt 
komplexa saker att hantera.

Vad tycker du om tävlingen ”Årets 
städare”?
Det är viktigt för viktigt för viktigt f r oss på Hako att vara med 
och stötta tävlingen ”Årets städare” men 
också att också delta på städmässan. 
Dels är det ett utmärkt sätt att underhålla 
kundkontakter, men också en möjlighet öjlighet ö
föföf r oss att visa upp våra nyheter. Av de 15 
maskiner vi visade upp på mässan var 7 
stycken nya!

”Årets städare är en viktig tävling”

Lars Larsson är divisionschef  på Hako.

Vilka är de mest aktuella frågorna för 
städbranschen just nu?
   - Det fi nns framfö   - Det fi nns framfö   - Det fi nns framf rallt en fråga som gäller 
nu och det är ekonomi. Liksom fl era andra 
aktörer erbjuder vi på Hako s k funktionshyra. 
Det innebär att kunden betalar en fast 
månads kostnad i hyra av maskinen så länge 
de har ett pågående städuppdrag.
   - Funktionshyra som fö   - Funktionshyra som fö   - Funktionshyra som f reteelse föföf ljer 
ju trenden i övriga samhället också. Det 
är ju bara att se på hur man nuföhur man nuföhur man nuf rtiden 
säljer till exempel kopieringmaskiner och 
datautrustning. Det som är speciellt för speciellt för speciellt f r oss 
på Hako när det gäller funktionshyra är att vi 
erbjuder våra kunder den möjligheten pöjligheten pö å hela 
vårt produktutbud.

Hako Ground & Garden 
- Diamond-sponsor -
”Årets städare 2009”

Verksamhet: Erbjuder ett brett sortiment 
med över 300 olika maskiner föver 300 olika maskiner föver 300 olika maskiner f r skötsel 
av inomhus- och utomhusytor. Är en av 
marknadsledarna på städmaskiner 
i Sverige.

Ägare: Hako ingår i den tyska 
industrigruppen Hako Werke Holding 
GmBH & Co. KG som i sin tur ägs av 
den tyska stiftelsen Possehl. Företaget 
fi nns representerat i de fl esta europeiska 
länderna samt i USA, Sydamerika och 
Asien.

Huvudkontor och antal anställda 
världen: Bad Oldesloe, Tyskland, totalt 
ca 2 500 medarbetare.

Huvudkontor Sverige: Halmstad.

Antal anställda Sverige: 80 st. 
I städdivisionen: 11 st.I Hako’s paketlösning ingår det för det för det f rutom maskiner, 

även utbildning och service.
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”Jag kommer gärna tillbaka”

Katarina Hultling älskar att städa! Vad 
kunde då passa bättre än att det var 
just hon som var konferencier och 
kommentator under tävlingen ”Årets 
städare 2009” på Conventum i Örebro. 
   - Jag trodde väl aldrig i mitt liv att jag 
skulle komma att kommentera en tävling 
som ”Årets städare”. Jag blev helt ”hög” 
av alla nya medel, moppar och vippor, 
säger hon entusiastiskt.
   
De senaste 10 åren har Katarina frilansat. 
Med det egna föMed det egna föMed det egna f retaget Mediakonfekt har hon 
arbetat på kontrakt som bl a programledare 
och kommentator inom framföoch kommentator inom framföoch kommentator inom framf rallt curling. 
(Nu närmast står OS i Vancouver 2010 på 
agendan). I övrigt har hon uppdrag som 
moderator och fömoderator och fömoderator och f reläsare, bland annat i 
ämnet ”mänskligt mod”.
   Förutom att jobba gillar hon all form av 
renhållning.
   - Jag tycker att det är så tillfredställande 
att städa och diska. Jag har svårt att ta mig 
föföf r andra saker om det inte är städat. Jag är 
inte pedant men jag gillar organisation, både i 
hemmet och på arbetet. För mig är det viktigt 
att varje sak har sin plats. 
   - Jag hoppas att tävlingen ”Årets städare” 
får fortgå i många år. Precis som Örebros 
landshövding, Rose-Marie Frebran, sa när 
hon invigde ”Årets städare” på Conventum så 
är det viktigt att lyfta fram människorna bakom 
maskinerna. 

   - Deltagarna behöver dock öva sig lite mer 
på själva tävlingsmomenten. Det skulle nog 
vara bra om man till nästa gång kunde spetsa 
till tävlingen så att den blev tuffare och på så 
sätt också mer publikvänlig. I denna omgång 
var alla tävlingsdeltagare var så nervösa. Jag 
önskar att Årets städare blir en naturlig del av 
deras vardag framöver och jag kommer mer 
än gärna tillbaka som kommentator till nästa 
omgång av ”Årets städare”!

Hur mycket tävlingsmänniska är du själv, 
Katarina?
   - Jag vad det innebär att både vinna och 
föföf rlora. Det är en viktig lärdom. Jag är dubbel 
Europamästare i curling. Men jag har också 
föföf rlorat två EM-fi naler och två VM-fi naler.
   - Jag gillar att tävla, men när det hela är 
över så tänker jag inte så mycket på det. 
Man brukar säga att det är bara den som vet 
hur det känns att fönns att fönns att f rlora som blir en ödmjuk 
vinnare.

AVLYSSNAT 2…
Så här tyckte ett axplock av övriga spon-
sorer och samarbetspartners om sin 
medverkan och tävlingen:

Christer Ekelund, ISS Facility Services 
AB (guld-sponsor)
”Vi arbetar väldigt selektivt med vilka event 
som vi ska delta i och vi strävar också att 
delta i sådant som breddar bilden av ISS 
varumärke. Vi är välkända som Sveriges 
största städbolag men vi vill att ISS ska stå 
föföf r Sveriges största tjänstefönstefönstef retag. Oftast 
så uppträder vi alltså i sammanhang där vår 
breda tjänsteportfönsteportfönsteportf lj syns. Skälet till att vi 
ändå valde att delta i Årets städare var att vi 
ville skapa ett internt nav att marknadsföville skapa ett internt nav att marknadsföville skapa ett internt nav att marknadsf ra 
ISS runt. Vi ville lyfta fram den verksamhet 
som vi historiskt vilar på och visa alla våra 
medarbetare att vi är stolta över det arbete 
de utföde utföde utf r. Employer branding brukar det 
kallas. 
Tävlingen har noga fövlingen har noga fövlingen har noga f ljts i våra interna 
kanaler och våra chefer har anmodats att se 
till att vi deltar inom alla regioner. Glädjande 
nog fi ck vi ju också med tre fi nalister, vilket 
vi internt ser som ett kvitto på att våra 
utbildnings- och kompetensutvecklingsprogr
am ligger långt framme. 
Det har varit ett väl fungerande event 
föföf r dem som deltagit och det märks att 
det har rullat några år. Vid fi nalen, då 
vi även hade en mindre monter, var det 
imponerande att se det engagemang som 
fi nns inom branschen, vilket självklart själva 

tävlingsmomentet bidrar till. Utan tävlingen 
tror jag att det hade varit en helt annan, och 
sämre, attention från marknaden. 
Min uppfattning är att det har varit väl 
investerade medel föinvesterade medel föinvesterade medel f r ISS del och vi avser 
att delta även kommande år. Och då ska vi 
vinna!”

Carin Thuresson, Hejco Yrkeskläder (guld-
sponsor)
”Vi på Hejco vill tacka alla ”Årets städare” födare” födare” f r 
ett ni varit så engagerade och så vill vi särskilt 
önska vinnaren Andreas Grahn ett stort 
GRATTIS till äran och vinsten! Det har varit 
väldigt roligt att se hur tävlingsinriktade alla 
medverkare har varit och den yrkesstolthet 
som fi nns i branschen, ett mycket trevligt 
initiativ tycker vi. Ni som tävlat är några av de 
allra föallra föallra f rsta som fått prova vår nya kollektion 
HEAVY DUTY, vilken är särskilt framtagen 
föföf r städsidan. Kollektionen är i skön bomull 
och fi nns i svart och grått. Det fi nns byxor 
till herr och dam, samt en väst i unisex som 
passar alla. I början av 2010 kommer vår nya 
katalog, håll utkik! 

Martin Johansson, Wetrok AB (silver-
sponsor) 
”Wetrok är stolta sponsorer för stolta sponsorer för stolta sponsorer f r Årets 
Städare då vi vet att tävlingen är till för till för till f r att 
belysa branschen i allmänhet och städaren i 
synnerhet.
Alla medel som kan skapa en föAlla medel som kan skapa en föAlla medel som kan skapa en f rståelse och 
öka statusen föka statusen föka statusen f r yrkeskåren är tillgodo för tillgodo för tillgodo f r alla i 
städbranschen.
Städyrket har ännu en lång resa innan det 
kommer att klättra på statusstegen men alla i 

branschen borde tänka och fönka och fönka och f rmedla: Att ingen 
verksamhet kan starta innan städaren varit där 
och gjort sitt jobb!”

Inger Jonasdotter, Almega 
Serviceentreprenörerna (samarbetspartner)
”Tävlingen är väl organiserad och vad jag kan 
se tar den upp viktiga moment inom städning. 
Deltagarna är ytterst seriösa, vilket visar att de 
är stolta över sitt yrkesval. Det är intressant att 
vara med från vår horisont eftersom vi inom 
Almega Serviceentreprenörerna arbetar med 
utbildningsfrågor fögor fögor f r branschen genom SRY.”

Lasse Greés, SFRO (samarbetspartner)
”Det var kul med all uppståndelse som vi 
fi ck bland annat genom lokal tv och radio. 
Vinnaren blev till och med intervjuad på radion 
av Lotta Bromé i P4 Extra när vi åkte hem efter 
mässan. Speciellt 
bra tycker jag att det var en kille som vann 
eftersom man alltid får höra att killar inte kan 
städa. Vårt eget SM i Fönsterputs är vi mycket 
nöjda med, böjda med, bö åde de tävlande och vi på scen 
tyckte att det var en bra genomfötyckte att det var en bra genomfötyckte att det var en bra genomf rd tävling 
trots att vi hade tids-press på oss.”

Maria Westling, Svenska Golvrådet 
(samarbetspartner)
”Vi tycker att det är bra att vi som är 
branschorganisationer samarbetar. Jag och 
Christina Holmefalk på SRTF har pratat om 
att hitta former föatt hitta former föatt hitta former f r detta under en tid, och 
därförförf r kändes det kul att Golvrådet nu var 
samarbetspartner under mässan i Örebro och 
tävlingen. Jag hoppas på fl er gemensamma 
aktiviteter framöver!” 

Katarina Hultling, konferencier för Årets städare och Martin Dahlberg som hjälpte till med att ta 
tiden på fi nalisterna. Foto: Birgitta Ahlstrand, SRTF.
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SRTF fyller ju 40 år under 2009. Denna 
högtidsdag har bland annat fi rats med 
pompa och ståt under en jubileumsmiddag 
på kvällen den 4 november i samband med 
mässan och fi nalen av ”Årets städare 2009” 
på Conventum i Örebro. 

   - Vi på SRTF ser nu med stor entusiasm 
fram emot våra kommande satsningar och 
hoppas att vi får uppleva en fortsatt stark 
utveckling föutveckling föutveckling f r oss och våra medlemmar 
även under nästkommande årtionde, säger 
SRTFs ordföSRTFs ordföSRTFs ordf rande Christina Holmefalk.

Foto: Tom Martinsen, Svenska Golvrådet

Tack till alla sponsorer och samarbetspartners av “Årets städare 2009”!

Vill du se fl er bilder från SRTFs 40-årsjubileum och ”Årets städare 2009”? Gå in på www.srtf.se
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IIH informerar om 
förändrad lagstiftning
EUs kemikalie-lagstiftning genomgår 
stora förändringar med många nyheter, t 
ex REACH-förordningen med nya regler 
om bl a säkerhetsdatabladen och CLP 
med nya regler om klassifi cering och 
märkning. Detta gäller alla produkter som 
används vid professionell rengöring. 
Information om detta och mycket annat 
fi nns att läsa i den reviderade upplagan 
av ”Professionell rengöring” som ges ut 
av Branschföreningen för Industriell och 
Institutionell Hygien, IIH.

Enligt Ulrika Flodberg, VD på IIH, handlar dock 
uppdateringen av de europeiska regelverken 
om en utvecklingsprocess där användarna 
successivt under ett antal år kommer att mötas 
av föav föav f rändringarna. 
   - Alla produkter ska vara märkta enligt de 
nya reglerna 2015. I praktiken innebär det här 
att de som använder produkterna kommer 
att se både de ”gamla vanliga” och de nya 
märkningssymbolerna under ett antal år, 
berättar Ulrika.
   IIHs uppgift som branschfö   IIHs uppgift som branschfö   IIHs uppgift som branschf rening är 
att sprida kunskap och informera sina 
medlemsfömedlemsfömedlemsf retag om senaste nytt när det 
gäller lagstiftningen kring kemiska produkter. 
Medlemmar i föMedlemmar i föMedlemmar i f reningen är för för f retag som 
tillverkar och marknadsfötillverkar och marknadsfötillverkar och marknadsf r produkter och 
system fösystem fösystem f r professionell hygien, rengöring och 
underhåll. 
   - De kunder som anlitar fö   - De kunder som anlitar fö   - De kunder som anlitar f retag anslutna till 
vår branschför branschför branschf rening kan känna sig helt trygga 
med att allt görs rent på rätt sätt och att alla 
regler och lagar föregler och lagar föregler och lagar f ljs, säger Ulrika Flodberg.
   För att IIHs medlemsför att IIHs medlemsför att IIHs medlemsf retag hela tiden ska 
hålla sig uppdaterade får de elektroniska 
nyhetsbrev nästan varje vecka med senaste 
nytt kortfattat sammanställt. 
   - Det gör det enkelt för det enkelt för det enkelt f r dem att hänga med i 
utvecklingen.
   - Men branschen kommunicerar även 
tillbaka till oss eftersom IIH även fungerar som 
en lobbyorganisation. Som representant föen lobbyorganisation. Som representant föen lobbyorganisation. Som representant f r 
våra medlemsföra medlemsföra medlemsf retag ser vi till att hålla oss 
informerade om våra medlemmars praktiska 
verklighet så att vi också kan fökan fökan f rmedla detta till 
myndigheter och departement. På så sätt kan 

vi påverka beslut om kommande lagstiftning 
så att reglerna blir rimliga och praktiskt 
tillämpbara, avslutar Ulrika.

Ulrika Flodberg, VD på branschföbranschföbranschf reningen IIH.

IIH har lanserat en ny reviderad 
och utökad upplaga av boken 

”Professionell rengöring”.

SRTF fortsätter med sina populära städmässor 
2010!
Nytt föNytt föNytt f r nästa år att mässan i Falun fl yttas till Borlänge.

Följande datum gäller:
14-15 april 2010. Kristianstad ”Yllan”
15-16 september 2010. Borlänge ”Galaxen”
3-4 november 2010. Piteå ”Piteå Havsbad”

Är du intresserad av en monter? Välkommen att boka hos respektive sektion.
Mässan i Kristianstad: Kontakta Sektion Syd, inger@ifbutbildning.se
Mässan i Borlänge: Kontakta Sektion Gävle Dala, hans.lang@telia.com
Mässan i Piteå: Kontakta Sektion Norr, ingvar.andersson@nilfi sk.com

SRTF ger ut nyhetsbrev 
under 2010
Under 2010 kommer SRTF att kontinuerligt att 
börja ge ut nyhetsbrev, med senaste nytt från 
vår bransch. Vill du anmäla dig som mottagare 
av vårt nyhetsbrev? Skicka redan nu ett mail 
till: kansli@srtf.se

Redaktör: Annmarie Palm, 
Palm Kommunikation
www.palmkommunikation.se
Layout: Leine Svensson, kansli SRTF
Ansvarig utgivare: Christina Holmefalk, 
ordföordföordf rande SRTF

Om SRTF     
Sveriges Rengöringstekniska Förbund, 
SRTF, är en riksomfattande intresse-
organisation med medlemmar som 
arbetar direkt eller indirekt med rengöring 
och fastighetsunderhåll. Medlemmarna 
är städare/lokalvårdare, arbetsledare, 
inköpare, leverantörer, entreprenörer m 
fl  och fi nns på landets kommuner och 
landsting, hos privata entreprenörer, 
fastighetsbolag, tillverkare, grossister, 
utbildningsföretag samt bland enskilda 
arbetsledare och lokalvårdare. 
SRTF uppgift är att följa och påverka 
utvecklingen och opinionen i syfte att 
höja kompetensen och intresset för dessa 
yrken. Verksamheten bedrivs regionalt 
med 6 lokala sektioner och en gemensam 
förbundsstyrelse i SRTF. Varje sektion 
anordnar också mässor, seminarier och 
lokala medlemsaktiviteter. 
Läs gärna mer om SRTF på www.srtf.se.


