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NYHETSBREV

Välkommen till ett nyhetsbrev från Sveriges Rengöringstekniska förbund, SRTF

I detta nummer rapporterar vi från SRTFs Mässa för Rengöring och Hygien i Piteå, den 3-4 november.
Vi på SRTF önskar dig en stunds skön läsning!

Full rulle på Havsbaden
- men utställarna minskar
– Totalt sett var det en bra mässa,
säger Ingvar Andersson, Nilﬁsk,
tillika ordförande i SRTF Norr. Vi
hade 790 besökare första dagen och
ca 400 dag två. Seminarierna drog
380 besökare första dagen och 90
andra dagen. Det var bra att lägga
seminarierna när mässan inte var
öppen – det uppskattade utställarna.
Morgonseminariet var en hit men
seminariet efter mässans stängning
dag 2 var inte lika lyckat. Nästa gång
lägger vi nog båda seminarierna före
mässans öppnande.

verkligen upp hela marknaden eftersom
vi har representanter från branschens
alla led – brukare, tillverkare och
grossister.

Bra lokaler

– Något där vi inte lyckas är antalet
utställare. Vi hade 40 st utställare förra
gången och 28 st nu i år. Visserligen
har många företag i branschen köpt
upp varandra och slagits ihop men i
alla fall…..

– Lokalerna på Piteå Havsbad är
bra – det är skönt att allting ligger på
samma ställe. Dessutom ligger det en
bit från sta’n så besökarna blir kvar
under hela besöket. Det uppskattar vi
som utställare, säger Ingvar med ett
skratt. Fast vi tror det är bra även för
besökarna. Det blir mer tid att umgås.
– Min styrelse har verkligen jobbat med
att få allting att fungera så jag måste
tacka dem ordentligt. Styrelsen täcker

Längre mellanrum?

– Nu har vi kört i 2-års intervall och
frågan är kanske om vi skulle gå över
till att ha 3 års mellanrum i stället? En
del besökare tycker att det händer lite
för lite på 2 år. Men samtidigt är det en
så bra samlingspunkt att det vore synd
att öka tiden emellan.

– Vissa säger att det görs för lite affärer
på mässan för att det ska löna sig att
ställa ut men det håller jag inte med
om. Den här mässan sålde jag själv
5 städmaskiner och det har jag aldrig
gjort förut.

Inga städbolag
– Den här gången ﬁck vi inte med oss
vare sig golvleverantörer eller städbolag
som utställare. Den sena öppettiden
dag 1 till kl 18.00 var ett sätt att försöka
nå städbolagen men det misslyckades
totalt. Det var helt dött mellan 17-18.00
så det lär vi inte göra om nästa gång.
– Men allt i allt – vi är nöjda och tackar
både utställare och besökare för att de
gjorde mässan till en skön tillställning.

Ingvar Andersson, ordförande SRTF sektion Norr
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Maskiner och redskap
Utställare i Piteå:
Gipeco AB
SCA Hygien Products AB
Städbutiken
Comfort-Control AB
Vikan AB
Nilﬁsk AB
AB Podab
Papperspartner i Norr AB/Kontore Luleå
Kontorsvaruhuset i Skellefteå
L.M.S Bele AB
CleanXtra Scandinavia AB
Borago AB
Creative Nordic AB
Visab

Diversey Sverige AB
Vileda Professional FHP
Svanberg Service i Piteå AB
Hejco Yrkeskläder AB
Sterisol AB
Metsä Tissue
3M Svenska AB
Wetrok AB
Miele Professional AB
Electrolux Laundry Systems
Pite Pappersgross AB
Hygienteknik
Procurator AB
Hako Ground & Garden AB

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

Nya rondeller var temat hos 3M. Nya serien
Scotch-Brite Surface Prep Pad Golvvårdsrondeller som tar bort gamla ytbehandlingar
med hjälp av enbart vatten presenterades
på mässan.

– Robotmaskiner i sig är inget nytt, säger
Thomas. Men de som funnits har varit stora
och åbäkiga och framförallt dyra. Nu kan
vi presentera en robotmaskin i behändigt
format och till ett vettigt pris.

Italienska Comac hävdar att de har marknadens tystaste städmaskin, Abila New 52
BT. En kombimaskin med 52 cm arbetsbredd och med 45 liter renvattentank och
50 liter smutsvattentank. Ett antal olika
Comac-maskiner fanns uppställda i Procurators monter så att besökarna kunde
lyssna på dem i full verksamhet.
Mikael Nordén, Comac (höger) och Anders Johansson,
Procurator visar kombimaskinen Abila 45BT i drift.

Louise Persson, produktchef 3M, visar de nya rondellerna.

Alldeles intill entrén visades den nya städroboten Robo 40 från schweiziska Cleanﬁx.
– Det är en kombimaskin med 2 cylinderborstar som klarar t ex sporthallar på
2
upp till 1.200 m , säger Thomas Gardell,
CleanXtra AB, som säljer maskinen i
Sverige tillsammans med Cleanﬁx övriga
sortiment. Uppladdningstiden är 3 timmar
så den klarar 2 insatser per dag vilket
ökar ekonomin.

Thomas Gardell, Clean Xtra AB
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Maskiner och redskap
Diversey presenterade Taski Swingo 855
B, som är en ny storebror till beﬁntliga 755modellen (755 har 17’’ rondell medan 855
har 20’’ rondell). Den är försedd med sk
Eco-funktion som innebär att varvtalet på
sugmotorn kan sänkas och maskinen därigenom går tystare. Användbart på t ex sjukhus när man vill störa så lite som möjligt.

Nya dammsugare kunde Hako visa upp
i sin monter. På bilden syns framifrån Supervac D5, därefter mattdammsugaren Carpovac och sedan Supervac D6 CL. Samtliga
smidiga och kraftfulla proffsdammsugare
med låg ljudnivå.

Christer Nelin, Creative Nordic AB visade
Duotex-sortimentet från Polen med moppar,
dukar och anpassade stativ. Enligt tillverkaren är det en ny teknik med 100% splittade och tvinnade mikroﬁber som ger lägre
friktion och ﬂer kapillärsystem med mycket
bättre rengöringsförmåga. Produkterna går
att använda torra, fuktiga eller våta.

Taski Swingo 855 B

Hos ﬁnska kemtillverkaren Farmos (som
delade monter med Kontorsvaruhuset
i Skellefteå) hade stämning lyft rejält.
Orsak? De ﬂesta av kemprodukterna har
nu blivit Svanen-märkta, vilket gladde
Sverige-chefen Torsten Ljung kraftigt.

Christer Nelin tillsammans med den norrländska SRTFproﬁlen Vasti Lindqvist

– Våra produkter uppfyller sedan tidigare
alla marknadens krav men det underlättar i
upphandlingssituationer om produkterna är
Svanenmärkta, konstaterar Torsten nöjt. Så
nu ska vi lyfta ordentligt! Vi har till och med
ett Polishbort som är Svanenmärkt!
En annan förändring är att företaget kommer
att byta namn vid årsskiftet till Kiilto Clean.
Orsak är att Farmos köpts av den ﬁnska
Kiilto-koncernen som sysslar med bland
annat byggprodukter som lim och spackel.
Städkemen kompletterar programmet. Enligt Torsten kommer städproduktena att fortsätta att säljas under sina gamla namn.

Hos Piteå Pappersgross kunde Thomas
Fahlman skryta med egna kaffemärket
Guldkaffe. Då har man bredd på sortimentet!

Ett speciellt moppstativ med vattenbehållare inne i stativet ådrog sig en viss uppmärksamhet. Stativet rymmer drygt en halv
liter vatten och när man trycker på skaftet.
sprutar det en liten stråle framför stativet.
Fullt tillräckligt vid moppning när man behöver tillföra lite vatten vid behov.

Det ”kissande” moppstativet

Några besökare tyckte
sig se vissa likheter
med den kända statyn
i Bryssel med den lille
kissande gossen,
”Manneken Pis”.
Torsten Ljung, Farmos

Thomas Fahlman

”Manneken Pis”
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Till samtliga medlemmar

Julen 2010

SRTF önskar Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
Ett varmt tack för det gånga året! Vi ser fram emot ett nytt positivt år med ett aktivt
deltagande från våra medlemmar i våra kommande arrangemang för 2011!
Medlemsantal
Vårt medlemsantal har under året ökat något gällande företagsmedlemmar och är
idag 129 st. När det gäller enskilda medlemmar är medlemsantalet något vikande
och vi har ca 700 st. Medlemsansökan ﬁnns på vår hemsida www.srtf.se
Vad hände 2010?
Under året som gått har vi haft 3 st regionala mässor, Kristianstad, Borlänge
och Piteå. Samtliga mässor har varit populära och med många utställare och
besökare.
Årsmötet hölls i Stockholm den 20 maj och Nils Bahrman valdes till ny ordförande
på två år.
Media
SRTF har startat branschtidningen Rengöring & Hygien som vi erbjuder våra medlemmar. Rengöring & Hygien ingår i medlemsavgiften.
Om du vill ha Fastighetsfolket kostar 10 nummer 175 kr/år och det är en rabatterad
avgift för SRTF: s medlemmar.
Fyll i på bifogade bilaga bekräftelse på att du önskar erhålla Fastighetsfolket under
nästa år! OBS! du som redan prenumererar på Fastighetsfolket behöver inte fylla
i något.
AKTIVITETER 2011
Nästa år har vi bokat in 3 st städmässor:
Sundvall 18-19 maj, Göteborg 14-15 september, Mälardalen november.
I januari kommer SRTF ha sin årliga sektionskonferens. På programmet står arbete
med att ta fram en ny marknadsbroschyr, samt utveckla våra koncept gällande de
regionala mässorna och förberedelse för Årets Städare 2012.
Vi har också ﬂer spännande projekt på gång som vi kommer att arbeta med inom
styrelsen och kommittéerna
SRTF:s styrelse och samtliga kommittéer ser fram emot att träffa just dig under
nästa år på våra mässor och övriga arrangemang!

Sveriges Rengöringstekniska Förbund
Nils Bahrman
Ordförande
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UPPDATERING VÅRT ADRESSREGISTER SAMT
BEKRÄFTELSE OM INTRESSE FÖR FASTIGHETSFOLKET
Denna bilaga är till för att uppdatera vårt medlemsregister, med rätt adresser, mail och telefon.
Är du dessutom intresserad av Fastighetsfolket kryssa för detta samt tala om vilka som skall ha
tidningen hos just Er.

�

Sätt kryss
Ja, jag som medlem i SRTF önskar erhålla Fastighetsfolket under nästa år
i medlemskapet.
Jag betalar 175 kr extra för 10 st nummer av Fastighetsfolket.

Namn: ……………………………………………………………………………......................................
Företag: ……………………………………………………………………………...................................
Företagets kontaktperson: ……………………………………………………………………………......
Adress: ……………………………………………………………………………....................................
Postnr: ………………................. Postadress: ……………………………………….........................
E-mail adress: …………………………………………………........
Telefon: ……………….............................. Mobil:………………………………………………………..
Fax nr: ……………………………………………

SKICKA till
SRTF c/o BIRGITTA AHLSTRAND
Aspvägen 3 641 52 Katrineholm
eller maila till
kassor@srtf.se
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Maskiner och redskap
Hos Vileda var det inte bara moppar, vagnar
och dukar. Här talades det också system.
Vileda, har tillsammans med trägolvsleverantören Kasthall och tyska Saicos (golvolja) tagit fram ett totalkoncept för skötsel
och underhåll av trägolv.
Här ger man ägaren/brukaren detaljerade
anvisningar för hur de nya golven ska skötas och med vilka medel och redskap de ska
behandlas vid olika typer av slitage. Och
anvisningarna kan skrivas in i handlingarna
direkt från början så att inga missförstånd
uppstå. Då kan arkitekten och hans beställare vara säkra på att man får den bruksyta
man önskar – både nu och i framtiden!
– Vi når genom samarbetet hela kedjan
från arkitekt, fastighetsägare, förvaltning,
projektledning till golv och städentreprenör.
Det är inte bara en win-win situation för oss,
det är en vinst för hela branschen. Något vi
uppfattat varit efterlängtat inom den auktoriserade kåren säger Mårten Widborg, som
är ansvarig för konceptet från Viledas sida.

Jakten på den försvunna palten
Några i sällskapet (okunniga sörlänningar) hävdade att är man i Piteå
måste man äta palt. Efter en vild paltjakt
under torsdagseftermiddagen fann vi att
paltarna tydligen fördrivits till stadens
ytterkanter – ingen lunchrestaurang i
centrala Piteå hade palt på menyn. City
var en paltfri zon!

Michael Pantzar, Svenska Golvrådet, kunde visa upp den nya upplagan av Lilla Städhandboken. Den nya upplagan är kompletterad och uppdaterad. I sin nuvarande form
och utförande kom boken för tio år. Sedan
dess har den tryckts i 16.000 exemplar och
nått ut långt inom ”Städsverige”. Tack vare
sin ringbindning och robusta utförande är
den populär att hänga på städvagnen så att
den är lätt tillgänglig.
Hos Wetrok fanns den nya kombimaskinen
Wetrok Discomatic Samba med bl a en helt
ny utformning av handtaget för en enklare
och mer ergonomisk drift.

Längst ut i sta’n (halvvägs till Luleå)
hittade vi dock en Paltzeria vägg i
vägg med en bensinmack (man var
tvungen att gå igenom mackens
försäljningsavdelning för att komma in
till den så kallade restaurangen) och
där kunde de paltsugna äntligen få
sin längtan stillad. Med en lätt doft av
bensin i näsborrarna.
Som tur var serverades det lunchbyffé
så dessa före detta palt-oskulder efter
några snabba tuggor snabbt kunde
smussla undan sina paltrester och ta
av ärtsoppan i stället.

Discomatic Samba

– Vi hoppades mycket på denna satsning
från start, men mottagandet på marknaden
har hittills varit över förväntan, säger Claes
Sunebring, försäljningschef, Skandinavien,
Vileda Professional. Vi har ”smyglanserar”
hittills under hösten och testat konceptet
men nu kommer vi att gå ut på full bredd.

En annan nyhet var förbättringarna på
dammsugaren Monovac 6 Plus. Den har
fått en ny teknik för enklare tömning av
påsarna samt en ny avbärare för elkabeln.
Enligt tillverkaren kan man i fortsättningen
helt glömma alla kabelproblem.
Monovac 6 Plus

Pitepalt. Bild från Wikipedia
Av mina norrländska vänner har jag
efteråt fått veta att om man äter för
mycket av denna stabbiga rätt av
främst mjöl och potatis kan man hamna
i paltkoma eller (mera lokalt uttryck) i
paltsvim (av svimma). Det tar ett slag
innan kroppen klarat av palten och man
kan återgå till vanlig verksamhet!

Av Thomas Åkerblad,
redaktör
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Göran Nygren
Bygdens son sadlar om
Visserligen är Göran Nygren från Luleå och inte
från Piteå men det är väl bara ett norrländskt
stenkast däremellan? Göran har länge varit
ett av Samhalls främsta ansikten utåt och var
under många år konceptansvarig för Samhalls
hela städsida. Under Pitemässan blev det en
pratstund med Göran om hans erfarenheter och
hans nya planer.
Från din Samhallstid – vad känner du dig
mest nöjd med?
Göran ser fundersam ut men kommer efter stund
fram till:
•

Att vi förvandlade Samhall från ett
industriföretag till en proffsig serviceaktör.
Det var en mycket tuff resa där många
eldsjälar kämpat hårt genom åren.

•

Det ﬁna utbildningsprogrammet, där Karin
Olsson och jag slet mycket.

•

Att vi lyckades vinna FM Logs upphandling
från Gävle och ner i landet.

•

Att vi var först i Sverige med ISOcertiﬁering

tid. Och det tror jag sedan har varit min styrka i
arbetet att jag kan se saker ur många perspektiv.
Vet vilka problem som uppstår och förstår hur de
kan lösas.

Effektivitet

Startar eget

– Effektiviteten är inte bättre i Stockholm, säger
Göran. Det kanske ser effektivare ut men det är
det inte i verkligheten. Vi får mer tid med kunden i
norr – Stockholms-stuket är mer forcerat och går
snabbare men det ger inte ett bättre resultat.

Nu sadlar Göran om och startar eget med sitt
bolag Städkvalité i Norr AB. Ett bolag som ska
erbjuda städning med mervärde, men även
konsultation i städfrågor. Arbetsmarknaden är
Luleå och städbolaget har förhoppningsvis på 23 år ca 10-15 anställda. Det som driver Göran är
idéer som:
•

Utveckla ett ledarskap som gör att personal
och kunder trivs

•

Skapa ett företag med seriöst socialt
engagemang

•

Öka insikterna när det gäller
funktionshinder

•

Erbjuda kunderna mervärden

Lärdomar från Samhall?

•

– Massor, men kanske framför allt att ett
funktionshinder sällan behöver vara ett hinder
om man ger människor bra och rätt förutsättningar.
Jag har ju börjat från början i branschen och var
till exempel yngste arbetsledare i ASAB på sin

Erbjuda kunderna mervärden, t ex
närheten till företagsledningen, det sociala
engagemanget och tryggheten med en bra
kvalitetssäkring.

– Jag kände en längtan efter att driva något eget
där jag kan omsätta mina idéer på ett enklare sätt.
– Självklart vill vi även ha tips mellan mässtillfällena, fortsätter Elisabeth Sedig. Om allt!
Händelser, produkter, personer, problem, projekt,
affärsuppgörelser ... Det räcker med ett mail på
info@michelangelo.se eller ett telefonsamtal på
070-772 26 82 så kollar vi upp det.
SRTF äger tidningen. Hur påverkar det
innehållet?
– Tidningen kommer att fungera helt självständigt
med full redaktionell integritet och samtidigt vara
branschens språkrör.
Första numret kommer i mitten av januari.
Kan du avslöja något av innehållet?
– Temat blir kompetens, i vid bemärkelse. Så
förutom kompetensutveckling och utbildning
kommer man också att kunna läsa om rekrytering,
yrkesstolthet med mera.

Vilka teman blir det mer i vår?
– Intraprenad och upphandling, i mars och i maj.

Elisabeth Sedig, redaktör
SRTFs nya tidning ”Rengöring & Hygien”

– Det här är andra mässan jag besöker – jag var
också i Borlänge – och båda mässbesöken har
bekräftat att SRTFs initiativ att starta den här
tidningen är helt rätt. Det betyder också att det
ﬁnns stora förväntningar som vi ska uppfylla. Då
är det näst intill en förutsättning att vara med vid
sådana här tillfällen, att höra vad som diskuteras
och vad branschens aktörer tycker är viktigt.

– Piteåmässan är som vanligt en bra mässa,
avslutar Göran. SRTF-gänget här uppe är
jätteproffsiga. Kanske skulle önska lite mer
beslutsfattare som besökare men det är alltid
intressant folk som kommer.

– Det innebär för mig, säger Göran:
Att skapa ett företag med ett starkt
socialt engagemang som t ex anställer
funktionshindrade

På mässan i Piteå var förstås redaktören för nya
tidningen Rengöring & Hygien, Elisabeth Sedig,
på språng och spaning:

– Här uppe är vi bra på nätverk. Vi vet/kan/känner
alltid någon som ﬁxar saker och ting. Sociala
nätverk är lite av vår grej. Det är nästan så man
skulle kunna tro att Facebook vore uppfunnet av
en norrlänning, säger Göran med glimten i ögat.

”Seriöst socialt engagemang” och ”mervärde”
låter bra men vad innebär det?
•

Elisabeth Sedig
Självklart att vara med

Göran jobbade under Samhallstiden över hela
Sverige så han har stora erfarenheter av hur
branschen ser ut i landet.

Göran Nygren
Vad vill du med tidningen Rengöring & Hygien?
– Detsamma som med alla bra tidningar. En
tidning ska framförallt berätta vad som händer
inom det område den bevakar och som läsarna
är intresserade av. Och då fånga upp det som är
nytt, förklara det som är komplicerat och ta reda
på det som vem som helst inte själv kommer åt
information om.
Vad kan du tillföra i det här sammanhanget?
– Engagemang. Jag har en gedigen erfarenhet
av att jobba med tidningar i olika roller men det
är inte det viktigaste. Det är engagemanget – jag
bara älskar att göra bra tidningar. Dessutom
tycker jag ämnesområdet för den här tidningen
är intressant att tränga djupare in i.

Ge tre nummer
av tidningen
till två kunder!

Och vem är egentligen du, redaktören för
den nya tidningen?
– Jag har jobbat med information, marknadsföring
och tidningar hela mitt yrkesverksamma liv. Det
har blivit ganska många tidningar som jag dragit
igång, varit redaktör för eller skrivit artiklar i – alla
av typ fackpress. Sedan fem år tillbaka driver jag
tidningen Golv till Tak så jag har redan en rätt
god bild av den nya tidningens ämnesområden.
De båda tidningarna gränsar ju till varandra och
överlappar varandra ibland.

Maila adresserna till
info@michelangelo.se
så meddelar vi dem att
det är en julpresent från
dig.
Det kostar varken dem
eller dig något!

Avsändare:
SRTF
Box 11112
507 11 BORÅS

”Alla kan påverka”
Alla kan inte bli världens bästa... men alla
kan göra så bra som bara de kan, utifrån
sina egna förutsättningar, var temat för
idrottslegenden Thomas Fogdös båda
seminarier i Piteå. Thomas var tidigare
utförsåkare i Sveriges alpina landslag och
vann världscupen i slalom 1993. Vid en
tragisk olycka 1995 bröt han ryggen och
hamnade i rullstol. Detta har dock inte
hindrat honom från att påbörja en andra
karriär som uppskattad mental rådgivare,
föreläsare,
expertkommentator
och
författare.

Vid första seminarietillfället fanns det
380 personer i publiken – nytt rekord för
denna typ av arrangemang? En publik som
intresserat lyssnade på Thomas klokheter
om att ligga på det som är enkelt att
påverka i allas vardag och det Thomas som
mental rådgivare ofta stöter på i sitt arbete
- ”kan det vara så här enkelt?” Svaret är att
det kan det vara... men det kan också vara
väldigt komplicerat, vi väljer väldigt mycket
själva.

Thomas Fogdö

Upp och hoppa!
Dans på borden var det nästan i Piteå.
I varje fall ett gäng med fyra unga, begåvade
dansare och showartister som underhöll
från den upphöjda catwalken. Temat var
Melodifestival och det sprakade verkligen
om föreställningen. För dansmusiken efteråt
stod dansbandet Avant! Varmt, rökigt och
stufﬁgt samt TREVLIGT!
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Om SRTF

Sveriges Rengöringstekniska Förbund,
SRTF, är en riksomfattande intresseorganisation med medlemmar som arbetar direkt eller indirekt med rengöring och
fastighetsunderhåll. Medlemmarna är
städare/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
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.

