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Välkommen till den ledande branschmässan
för städ-, service- och FM-branschen!
Clean & Facility är Sveriges största branschmässa som speglar städ- och servicebranschens utveckling och
möjligheter. Här samlas ledande leverantörer, driftiga entreprenörer tillsammans med inköpare, upphandlare
och lokalvårdare. I år är vi tillbaka i Malmö och Malmömässan den 3-4 april.
I våra kostnadsfria Drop in-seminarier arrangeras ett varierat seminarieprogram som ger dig möjlighet till
fortbildning. Här lyfter vi branschens viktiga frågor och ger dig inspiration och kunskap.
På mässgolvet presenteras det mesta som är värt att se och lära om nya produkter och innovationer. Överskådligt i fina montrar presenteras städmaskiner, rengöringsprodukter, städning, arbetskläder, städredskap,
administrativa system och allt annat som krävs för professionell
rengöring, städning och fönsterputs. Här görs affärer och du
träffar potentiella och befintliga leverantörer och kunder
tillsammans med dina kollegor.
Facility Nordic-dagen arrangeras under mässans
andra dag den 4 april för dig som arbetar
med facility – och verksamhetsnära service.
Varmt Välkomna!
Birgitta Tängnander
Projektledare

Vad händer på mässan under de två dagarna?

•  Utställning
– branschens leverantörer presenterar nya produkter och innovationer
• Prova på-yta
– provkör leverantörernas olika städmaskiner och passa på att få tips och råd
• Drop in-seminarier
– våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap (kostnadsfritt)
• Facility Nordic-dagen, i samarbete med IFMA, den 4 april
– högintressant seminarieprogram för dig som arbetar med ditt företags FM-frågor
(separat bokning krävs) www.cleanmassan.se/facilitynordic-dagarna

UTSTÄLLARLISTA
CleanPilot
Comfort Control/Numatic
Cramoskolan
Diversey Sverige
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DROP-IN SEMINARIER
PROGRAM ONSDAG 3 APRIL
DROP - in seminarier - Mässans eget inspirations- och kunskapscentrum. Seminarierna är kost-

nadsfria – Drop in – utan krav på föranmälan. Våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och
kunskap om aktuella branschfrågor. Öppet för alla besökare men kom i tid då platserna är begränsade.
09.10	
Städa dig stark! Utbilda smart!
Lyssna till hur du kan lyfta din städorganisation genom att
välja rätt utbildningar. ”Städa dig stark!” är en spännande
ny halvdagskurs, där vardagen blir ett träningspass. Helen
talar om hur städyrket är en potentiell skattkista med
fysiskt välmående. Mårten talar om positiva sidoeffekter av
att satsa på p ersonalen.
		
Mattias Åkerlund, utbildningsansvarig Cleaning Academy
Mårten Widborg, General Manager Supplies Direct City &
Helen Warg-Friberg, konsult CleanPilot Procurator
10.30 	Att vända svart till vitt – Fair Play städ
• Ekonomisk brottslighet i städbranschen.
• Oseriositet i branschen.
• Fair Play städ.
		
Gesa Markusson, ledamot Städbranschen Sverige
11.00	
Nya krav på rengöringstjänster
		
(Presentationen blir på engelska)
• 	Dessa nya krav gäller miljö, arbetsmiljö och krav på rengöring och rengöring av mop speciellt på "känsliga"
områden som sjukhus, kliniker etc.
• 	Dessutom ser vi en tendens till spårbarhetskrav - hela
vägen ner till mop och trasor.
• Presentationen ger dig en djupare förståelse
		för de ökade kvalitetskraven och insynen
från leverantörerna.
		
Jan Matthiesen, Sectionsmanager at
DFD De Forenade Dampvaskerier A/S

		Digital pionjär (namn meddelas senare), Jørgen Sannesmoen, VD Datec AS, Helen Warg-Friberg & Pia Åström,
CleanPilot-konsulter Procurator
13.30 Städbranschen Sveriges har testat olika typer
		 av renat vatten
		Presentation av tester som är genomförda tillsammans med Statens provningsanstalt (SP).
		
Konrad Löwhagen, Delägare och VD med ansvar för
försäljning och marknad Ångtvättbilen AB
		
Magnus Rönnmark fokusområdet miljö i Städbranschen
Sveriges styrelse
14.00	
Ett lyckat integrationsprojekt inom städ tillsammans
med Lernia, Scandic och Arbetsförmedlingen
		Åse Kjell, Lernia utbildningsansvarig för lokalvårdsutbildning i Helsingborg, certifierad handledare SRY
Thomas Hansen, hotelldirektör på Scandic Helsingborg
14.30 Hur ser arbetsmarknaden ut för lokalvård?
	•	Hur ser det ut på arbetsmarknaden för att anställa lokalvårdare? Det är en brist på lokalvårdare samtidigt som
det är en tuff match för arbetsgivare att hitta lokalvårdare utifrån de krav som bland annat upphandlingarna
ställer.
•	Arbetsgivarna och arbetssökande har svårt att matcha
varandra då de ser kraven på olika sätt
•	Lite tips och råd och mer insikt i hur det ser ut med
tillgång av arbetskraft för dig som arbetsgivare inom
städbranschen.

11.30 Karriär i städyrket – ung och framgångsrik
		Lyssna till Marikas & Felicias syn på branschen och deras
egna erfarenheter om karriär inom yrket.

		
Sussi Brandell, Jobbklar i Malmö
(kompetensföretagsbranschen)

		
Marika Kroon, Verksamhetssamordnare Örebro universitet
och Felicia Vang, Gruppchef Enköpings kommun

15.00 Ny interaktiv utbildning i Professionell hemstädning
		Våra styrande kallar det för ”enkla jobb”, men det är
verkligen inte enkelt med städning. Christina har tagit
fram en interaktiv utbildning tillsammans med film som
kommer vara en hjälp på traven både för arbetsledning
och den enskilde medarbeten för att öka kunskapen.
		

		Christina Holmefalk, konsult & enhetschef för
Rengörare Näslund Hemma

13.00 Digitalisering ur användarens perspektiv
För er som vill digitalisera städningen men tvekar för att
det kostar pengar och känns ”lite läskigt”. Vissa har redan
digitaliserat med både städrobotar och CleanPilot. Vad har
detta inneburit för städpersonalen? Hör en lokalvårdschef
berätta om vilka utmaningar det innebär att vara pionjärer
på digitalisering.

Mer om programmet hittar du på www.cleanmassan.se

DROP-IN SEMINARIER
PROGRAM TORSDAG 4 APRIL
09.10	
Enklare digital städplanering med nya CleanPilot Plan
		Han har digitaliserat 5000 lokalvårdare i Norge med CleanPilot. Hör hur mycket enklare det har blivit att digitalisera
städorganisationen med nyheten CleanPilot Plan. Hör även
hur Sverige tagit till sig framgångskonceptet.
		
Jørgen Sannesmoen, VD Datec AS & Helen Warg-Friberg &
Pia Åström, CleanPilot-konsulter Procurator

•	Målet och vår förhoppning med dessa råd och anvisningar för en bra introduktion är att er nya medarbetare känner sig väl mottagen, och att det blir en start på
ett bra samarbete.
		
Marina Edberg, utbildare på Borago, Christina Rösand
kategorichef på Office Depot och Christina Holmefalk,
egen konsult & enhetschef för Rengörare Näslund Hemma

10.30 Ökad frisknärvaro i Enköpings kommun
13.30 	Karriär i städyrket – ung och framgångsrik
		Enköpings kommun ligger långt fram när det gäller att upp- 		Lyssna till Marikas & Felicias syn på branschen och
märksamma och motverka sjukfrånvaro bland kommunens
deras egna erfarenheter om karriär inom yrket.
städpersonal. Redan för flera år sedan startade städchefen
Marika Kroon, Verksamhetssamordnare Örebro universiKent ett projekt för att sänka sjukfrånvaron. Kom och lyssna 		
tet och Felicia Vang, Gruppchef Enköpings kommun
när de berättar om hur de utbildar för bättre hälsa.
		
Kent Möller-Andersen och lokalvårdsenhetens utbildningsansvariga Ulrika Dahlin, Enköpings Kommun

14.00	
En undersökning om status och attityder och fortsatt
utveckling av städyrket – ett jämställdhetsprojekt i
Städbranschen Sverige
11.00 Konkurrensen från kommunala och statsägda företag
•	Syftet med denna studie är att identifiera attityder kring
		Många har känt av prispressande från statliga Samhall.
städyrket och förslag på åtgärder för att höja yrkets status.
Särskilt stor påverkan på marknaden får Samhall i glesbygd.
•	Fördomarna och attityderna kring städyrkets låga status
Där kan de slå ut en hel bransch. Vilka är lösningarna som
har en stark påverkan på jämställdhet och jämlikhet.
gör att de kan uppfylla sitt uppdrag utan osund konkurrens?
•	Studien skall förhoppningsvis bidra till att synliggöra,
		
medvetandegöra och så småningom förändra och utveckla.
		
Ari Kouvonen, näringspolitisk chef Almega Serviceföretagen
•	Denna studie försöker ”ringa in” var problemet ligger
och hur vi kan ändra gamla förutfattade meningar och
11.30	
Vad händer i luften när du använder städspray och
fördomar.
		 hur påverkas du?
		Under föredraget kommer bland annat resultat från en
experimentell studie i laboratoriemiljö att presenteras. I
studien har yrkesverksamma städare utfört badrumsstädning i en experimentkammare. Presentationen kommer
bland annat att visa resultat för:
•	Partiklar och gaser som bildas i luften vid användning av
städspray (i jämförelse med andra städmetoder).
•	Påverkan på andningsvägar och ögon för den som använder
städspray (i jämförelse med andra städmetoder).
•	Fysisk kroppsbelastning vid sprayanvändning (i jämförelse
med andra städmetoder).
		
Karin Lovén, doktorand (forskare) vid Lunds Tekniska
Högskola i ämnet aerosolteknologi
13.00 Ny vägledning för Introduktion av nya medarbetare
• 	Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med en
laglig rätt. Första dagen och tiden på det nya jobbet sätter
avtryck för lång tid framåt.
• En bra introduktion är en investering för alla parter.
•	Att medarbetaren snabbt kommer in i jobbet och de sociala
sammanhangen på arbetet ger bra förutsättningar för
trivsel och delaktighet i uppdraget.

		
Kent Möller Andersen, städchef på Enköpings kommun
Carina Boman Helgesson, städchef på Örebro universitet
samt sitter i styrelsen för Städbranschen Sverige

Drop i
n-sem
är kos inarierna
tnadsf
ria

TRENDER • NYHETER • SMARTA LÖSNINGAR

i samarbete med

På Facility Nordic-dagen möts service- och tjänstesektorns ledande aktörer, leverantörer och personer
från kundsidan. I konferensbiljetten ingår förmiddags- och eftermiddagsfika och lunchtallrik
med mineralvatten/lättöl

PROGRAM FACILITY NORDIC-DAGEN TORSDAG 4 APRIL
09.00 Fika och registrering
09.30 Välkommen
		 Boel Jönsson, Chefredaktör RENT med Facility Nordic
och Victor Mannerholm-Hammar, Management konsult
EY och ordförande IFMA Sverige
09.40 Trender som kommer att transformera FM-marknaden
	
Som ledande rådgivare inom Real Estate och Facility
Management genomför EY löpande marknads- och trendstudier kring FM-marknaden. Victor kommer här att dela
med sig av de senaste trenderna och ge en inblick i vad
som kommer att transformera FM-marknaden.
10.10 Hälsosamma arbetsplatser
• Trender, hälsa och välmående
• Lyssna till varför Skanska anser frågan vara så viktig för
företagen och hur de själva arbetar med den.
Sofia Ekerlund, Marknadsansvarig Hälsa/WELL,
Skanska Öresund
10.40 Fika
11.10 	Att bygga ett hållbart föredöme
	
E.ON samlokaliserar tre kontor till ett samtidigt som man
inför ett nytt förändrat aktivitetsbaserat arbetssätt. Kontoret
som ska skapas ska vara ett föredöme ur ett hållbarhetsperspektiv för både miljö och människa.
	
Linda Palac, Head of RealEstate E.ON Sverige AB
11.40 Smarta kontorslösningar
Sony har haft en digital tjänst som hjälper de anställda 		
	med wayfinding och andra vanliga problem på kontoret
sedan 2010. Idag har tjänsten, Nimway, lanserats på företag
och publika verksamheter runt om i Skandinavien och
Europa. Nimway är en intuitiv smart kontorslösning som
hjälper dig att hitta kollegor, tillgängliga mötesrum, lediga
skrivbord eller bara att hitta rätt på en stor arbetsplats.
Lars-Gunnar Lundgren, affärsområdeschef för Nimway,
Sonys produktfamilj för att adressera vanliga problem på
större kontor
12.10 Gemensam lunch

13.10 Hur ökar vi kunskaperna hos dem som beställer
FM tjänster?
Lyssna till erfarenheter från en oljeplattform.
• Vi som köper in FM tjänster vad kräver vi?
• Varför är företagen själva så begränsade på
		 uppföljning av utfört arbete med information till
		köparna?
• Varför gör så få företag marknadsundersökningar?
		 Ta tempen på utfört arbete!
Morten Olsson, Fleet Hotel Manager Offshore
& Cruise Consultant tidigare har Morten arbetat på
Floatel International
13.40 	Facilitybranschen - en integrationsmotor
	
• Sverige står inför stora utmaningar med många
utrikesfödda som står utanför arbetsmarknaden.
•	FM-branschen sticker ut som en väg in med låga
trösklar. Men vad krävs för att branschen ska kunna
bidra ännu mer till integrationen?
Ari Kouvonen, näringspolitisk chef Almega
Serviceföretagen
14.10 Fika
14.30 	Framtida utmaningar
	
Michael ger sin syn på framtida utmaningar inom
framtidens FM från olika perspektiv.
Michael Esplinger, FM-ansvarig Deloitte
15.00 FM med patientupplevelsen i centrum
	
Hur Servicevärdar och samordning av tjänster kan
förbättra vårdvistelsen.
	
Elisabeth Lindskog Verksamhetsutvecklare FM, Magnus
Trönell, Verksamhetschef Regionservice Region Skåne
Avslutning och möjlighet att besöka mässan

Anmäl dig här

www.cleanmassan.se/facilitynordic-dagarna

BRANSCHPRISET SOM LYFTER
FÖREBILDER OCH FRAMTIDSLÖFTEN
ÅRETS ARBETSLEDARE ÅRETS STÄDARE ÅRETS FRAMTIDSLÖFTE
ÅRETS GLANSFÖRETAG ÅRETS VARDAGSHJÄLTE

NOMINERA DIN STJÄRNA PÅ

CLEANBRIGHTAWARDS.SE

Arrangör

Partner

B

Retur: Nordiske Medier Stockholm AB
Box 72001
181 72 Lidingö

Porto
betalt

3 tips för ett bra mässbesök:
✓
✓
✓

Slipp köerna – skriv ut din fribiljett i förväg!
Planera innan vilka seminarier du vill lyssna på.
Vilka leverantörer ska du besöka? Gör en plan!

All info hittar du på www.cleanmassan.se!
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Tider:
3-4 April, 2019, 9-16
Adress:
Malmömässan, Mässgatan 6 215 32 MALMÖ
Registrera dig och ladda ner din biljett på www.cleanmassan.se!
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GILLA OSS PÅ FACEBOOK
facebook.com/rentfacilitynordic
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