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NYHETSBREV
Välkommen till ett nyhetsbrev från Sveriges Rengöringstekniska förbund, SRTF
I detta nummer rapporterar vi från SRTFs Mässa för Rengörings och Hygien i Borlänge, den 15-16 september.
Vi på SRTF önskar dig en stunds skön läsning!

Full fart i Galaxen 

Totalt kom det cirka 1.000 besökare 
till SRTFs Mässa för Rengöring och 
Hygien på Folkets Hus/Galaxen i  
Borlänge. 

- Jämfört med tidigare mässor har vi 
nu också allt samlat på ett ställe vilket 
upplevdes som mycket positivt, säger 
Hans Lång, ordförande för  arrange-
rande Gävle-Dala sektionen. De här 
mässorna är ett tillfälle för branschen 
att träffas och är mycket uppskattade 
av våra medlemmar.

- En stor nyhet som vi kunde present-
era på mässan var planerna för SRTFs 
nya tidning Rengöring & Hygien. 
Första numret kommer nu i januari och 

den ska ges ut med 6 nummer per år. 
Våra företagsmedlemmar och bransch-
ens leverantörer var mycket positiva 
vid den dragning som projektledaren 
och redaktören gjorde på mässan. 
Flera av de stora marknadsaktörerna 
ville genast efter dragningen boka  
annonser för 2011!  Med detta avslutar 
vi allt samarbete med tidningen Rent  
och satsar i stället helhjärtat på vår 
egen tidning som ska vara aktuell och 
spegla branschens problem och möjlig-
heter på ett intressant sätt. Rengöring 
& Hygien kommer att ingå i medlems-
avgiften från och med nästa år.

- Som vanligt var seminarierna väl-
besökta och de två omgångarna av 

- Jag måste också passa på att tacka 
min styrelse – och övriga inblandade –  
för allt det jobb som de lagt ner inför och 
under mässan. Samt givetvis utstäl-
larna som möjliggjort arrangemanget. 
Tack!

De som drog lasset 

Gävle-Dalas styrelse samlade på 
en bild utanför Galaxen i Borlänge. 

Från vänster: 
Hans Lång, Lena Gustafsson, 
Olle Rahm, Barbro Andersson, 
Kent Sandgren, Sara Ograhn, 
Agneta Håkman. 

seminariet ”Dina kompisar vet vad  
du tänker” drog ca 300 besökare.  
Också en bra siffra, konstaterar Hans. 

Hans Lång. 
Ordförande SRTF 
sektion Gävle-Dala

Full fart i Galaxen 
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Bland alla montrar och presentationer fanns en del intressanta nyheter. 
Här följer ett litet axplock (utan krav på fullständighet!):

Abena
Visade ekologiska biozyme produkter 
för rengöring av bland annat toalet-
ter. Sanoclean Bio Program består av 
bakteriesporbaserade produkter som 
genom naturens egna nedbrytnings-
processer tar bort källan till många 
luktproblem.

Hygienteknik
Nyhet i montern var moppstativet  
Activa Flexi Move där skaftleden kan 
skjutas i sidled med hjälp av foten. 

På så sätt blir det lättare att komma 
åt in under möbler.

En annan nyhet var städvagnen  
Activa Method Control där du har med 
dig det färdigdoserade kemet direkt  
på vagnen, sprayar en lagom dos på 
moppen och städar som vanligt. 

Enligt tillverkaren förbrukas mindre 
vatten och lagom med kem.

Technovap 

Visade en ny liten ”ångmaskin” med 
namnet Carmen Mini. Effekt 2450 W. 
Ångproduktion 62 g/min. Rengörings-
temperatur 90-125oC.

Maskiner och redskap

Utställare i Borlänge:

3M Svenska AB
A.Q.A Scandinavia AB/Furubergs 
Abena AB
Almedahls Alingsås AB 
Ajour Trading Sweden AB 
Bele Cleaning System 
Borago AB 
Cleanbroker/Avista Time Comfort-Control
Dala-Depån AB Gipeco AB
Diversey
Electrolux Laundry Systems Sweden AB
Hako Ground & Garden AB
Hygienteknik AB
Hejco Yrkeskläder AB

Innu-Science Scandinavia AB
Kärcher AB
Miele Professional AB
Nilfisk
PLS Support AB
Procurator
Sahlins Struts
Sorma Sverige AB/Tennant Center Sorma
Staples
Sterisol AB
Svenska Golvrådet
Technovap Scandinavia
Wetrok AB 

Vikan AB
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         Till SRTF:s medlemmar

Sveriges Rengörings tekniska Förbund,SRTF, inleder nu ett stort 
förändringsarbete. 

Ny logotyp och nya målgrupper
Vi lanserar en ny modern SRTF profil som innefattar ny logotyp och nytt 
media.
En viktig del i förändringsarbetet kommer att vara, en utökning av för-
bundets målgrupper. 
Från att ha varit ett förbund med stark koppling till enbart lokalvård, 
kommer vi nu att bredda med målgrupperna, hygien i storkök/restau-
rang, vårdhygien, bemanning och kringtjänster, hushållsnära tjänster 
samt utbildning. Vi ser dessa förändringar som naturliga och följer de 
trender och förändringar som sker inom branschen.

Ny tidning, Rengöring & Hygien
Vi startar en ny tidning, Rengöring & Hygien och första numret kommer 
ut den 19 jan 2011. Rengöring & Hygien är SRTF:s nya medlemstidning 
och Du kommer att få sex nummer av tidningen per år.
Rengöring & Hygien drivs i SRTF:s regi, i samarbete med ett profes-
sionellt medieföretag.
Vi vill att vår nya tidning skall spegla aktuella händelser i våra branscher, 
från norr till söder. Tidningen är indelad i målgruppsspecifika avsnitt och 
skall ha en lämplig balans mellan reportage och annonser.
Med vår nya tidning avbryter vi samarbetet med tidningen RENT .
Har Du tips, idéer eller nyheter, som Du vill att vi ska skriva om,  
maila Dina förslag till: info@srtf.se 
Oss hittar Du på www.srtf.se
Vi hoppas att Du skall uppleva detta lika spännande som vi och vara 
med på resan in i framtiden!

Vänliga hälsningar
SRTF:s styrelse

Diversey
Här var den stora stjärnan den lilla kom-
bimaskinen Taski Swingo 350 B som är 
så låg att den går in under bord. Den 
har en borstvals som är förskjutbar i sid-
led vilket medger rengöring intill socklar 
och in i hörnor. Det manuellt fällbara tor-
karbladet framför borstvalsen skrapar 
effektivt med sig smutsvattnet även då 
man backar med maskinen 

Nilfisk
Nilfisk Golvvård är sedan oktober  
det samlande namnet för Euroclean 
Golvvård och Nordex Golvvård.

Hos Nilfisk visades ett nytt vikbart 
moppstativ vilket underlättar städar- 
betet mot golvsocklar och sättsteg.

Nyhet var också ett nytt system med 
tunna och lätta moppar, Nilfisk Dis-
pomopp 3D. Den låga vikten gör att 
det samtidigt går att tvätta upp till 250 
moppar i en normal tvättmaskin. 
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”Dina kompisar vet vad du tänker”

Den ordlösa kommunikationen var  
temat för Johan Ekenbergs seminarier 
under mässdagarna. Hur vi säger en 
sak med munnen och en annan sak 
med kroppen. Något som förstås ställer 
till med problem i alla situationer där vi 
jobbar tillsammans med andra. Ett in-
tressant snack om personlig utveckling, 
självkännedom och samarbete. Allt fram-
fört på ett varmt och vänligt – och med-
ryckande – sätt. 
En genomgång av vad du har att bjuda 

på som människa och medarbetare och 
vad du måste träna på för att kunna 
släppa loss dina inre resurser. Det var 
många Aha utrop i salen av igenkän-
nande och förståelse och publikens  
reaktioner var klart positiva. 
En intressant iakttagelse när jag  
besökte seminariet på andra mäss- 
dagen – det var 100+ med damer men 
endast 2 män. Varför drar ett sådant här 
ämne så få herrar? Vet vi redan allt om 
detta? Är vi mästare på ordlös kommuni-

kation och förstår att läsa av alla signa-
ler som vår omgivning sänder iväg? Jag 
tvivlar stort och damerna i min omgivning 
brukar påstå motsatsen!

Hoa hela natten!

FEST hör naturligtvis till. Även i Bor-
länge. Nu dessutom allt på samma 
ställe – mässa, middag och hotellrum 
under samma tak. Så att man enkelt 
kan ta sig mellan aktiviteterna och rik-
tigt rocka loss på dansgolvet och sedan 
gå ”hem” tunnklädd utan att behöva 
jaga taxi. Utmärkt kombination!

Redaktör: Thomas Åkerblad
Foton: Thomas Åkerblad
Layout: Leine Svensson, kansli SRTF
Ansvarig utgivare: Nils Bahrman, ord-
förande SRTF

Om SRTF
Sveriges Rengöringstekniska Förbund, 
SRTF, är en riksomfattande intresse- 
organisation med medlemmar som arbe-
tar direkt eller indirekt med rengöring och 
fastighetsunderhåll. Medlemmarna är stä-
dare/lokalvårdare, arbetsledare, inköpare, 
leverantörer, entreprenörer m fl och finns 
på landets kommuner och landsting, hos 
privata entreprenörer, fastighetsbolag, 
tillverkare, grossister, utbildningsföretag 
samt bland enskilda arbetsledare och lo-
kalvårdare.
SRTF uppgift är att följa och påverka ut-
vecklingen 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.

Rengöring & Hygien 
SRTF startar ny branschtidning

I samband med mässan presenterades 
också branschens nya tidning Rengö-
ring & Hygien. Tidningen ägs av SRTF 
och kommer att ersätta Rent som med-
lemsförmån för SRTFs medlemmar. 
Därmed bryts också det hittillsvarande 
samarbetet mellan SRTF och Rent.

Rengöring & Hygien är verkligen bran-
schens egen tidning. Den ägs och styrs 
av SRTF och kan därför lättare – och 
snabbare – ta upp aktuella problem 
och möjligheter. Den kommer att vara 
levande, nära och aktuell. 

Rengöring & Hygien kommer att för-
medla nyheter och branschhändelser, 
det kommer att handla om såväl pro-
dukter och företag som events. Tidning-
en kommer att ha ett tilltal som känns 
levande och nära – mycket människor 
kommer att synas, de flesta i sin var-
dagliga arbetsmiljö. Givetvis kommer 
tidningen också att spegla den aktuella 
debatten och ta upp de frågor som för 
dagen är angelägna för branschen. 

Rengöring & Hygien riktar sig till alla 
som har ett professionellt intresse av 
rengörings- och hygienfrågor. I vid be-

märkelse. Tidningen kommer att funge-
ra som medlemstidning för SRTF men 
kommer självklart även att ha många 
läsare utanför den kretsen. Som start-
upplaga räknar vi med 4 000 efterfrå-
gade exemplar. 

Både läsare och annonsörer följer över 
till den nya tidningen. Eller som Ulf 
Gullstedt, försäljningschef på Avista 
Time säger: ”Vi annonserar där mark-
naden finns”.

Rengöring & Hygien kommer ut med 
sitt första nummer i januari 2011. 

För musik och underhållning stod dans-
bandet Rerunners samt stå-upparen 
”Fulla Finnen” eller Ismo Nurmilehto som 
han heter när han inte står på scenen. 
Slutpoängen drog ner mycket skratt: 
Bästa Finlandsresan han gjort med ”tsär-
ringen” var när han bokade Silja Line för 
henne och Viking Line för sig själv!


