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Ladda ner & skriv ut din 

fribiljett till Clean & Facility

på www.cleanmassan.se!
FRITT INTRÄDE TILL MÄSSAN 

Clean och Facility 
arrangeras av

I samarbete med

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!

Välkommen!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK  -  facebook.com/rentfacilitynordic

STOCKHOLM KISTAMÄSSAN 2-3 OKTOBER • 2018

Fullspäckat
program!

MÄSSINBJUDAN
OCH PROGRAM

Fri entré till mässan!



Vad händer på mässan under de två dagarna?
 •    Utställning  

– branschens leverantörer presenterar produkter, innovationer och nyheter
 •   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)
 •    Final och prisutdelning i Clean Bright Awards 2019 

I höst kommer vi till Örebro och Conventum Arena den 16-17 oktober.
Clean & Facility är Sveriges enda branschmässa som speglar städ- och servicebranschens utveckling och 
möjligheter. Här samlas ledande leverantörer, driftiga entreprenörer tillsammans med inköpare, upphandlare 
och lokalvårdare. 

I våra kostnadsfria Drop in-seminarier arrangeras ett varierat semi-
narieprogram 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 städmaski-
ner, 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.

Varmt Välkomna!

Birgitta Tängnander
Projektledare

Välkommen till den ledande branschmässan 
för städ- och servicebranschen!

Arrangör Partner

FINAL OCH PRISUTDELNING: 16 OKT KL 15.00
PLATS: CAFÉET INNE I MÄSSHALLEN

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

ÅRETS VARDAGSHJÄLTEÅRETS GLANSFÖRETAG



UTSTÄLLARLISTA

All-Office D:9
Ajour Trading D:3
Cleanhouse C:16
Creative Nordic C:3
Diversity Sverige A:8
Electrolux Professional C:10
Essity Hygiene & Health C:5
Fimap G:17
Gipeco D:5
Hako A:10
Hygienteknik A:5
Hygienteknik A:7
Kärcher G:9
Makita Oy Sweden G:13
Metsä Tissue B:7
Miele C:6
Materialgruppen C:7
Nordex G:15
Office Depot A:6
Orbotech B:4

Procurator A:3
PT Professional G:1
PLS G:11
Podab C:11
Pythagoras C:4
Sika Footwear C:1
Sorma B:6
Staples C:9
Sterisol B:2
Städbranschen Sverige E:3
Städbutiken D:7
Supplies Direct A:3
Swatab A:1
Swetex A:9
Tecnovap G:1
Viima C:14
Vikan B:1
Vikur D:7:A
Vileda D:8
Ångtvättbilen C:8

PROFESSIONAL
– cleaning equipment for pros

Sverige AB



DROP - in seminarier - Mässans eget inspirations- och kunskapscentrum. Seminarierna är kostnadsfria – 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. Välkommen att lyssna och lära!

Mer om programmet hittar du på www.cleanmassan.se

DROP-IN SEMINARIER

09.30  Karriär i städyrket – ung och framgångsrik      
Lyssna till Marikas & Felicias syn på branschen och deras 
egna erfarenheter om karriär inom yrket. 
Marika Kroon, Verksamhetssamordnare Örebro  
universitet och Felicia Vang, Enhetschef Städservice  
Enköpings kommun.

10.00   Att driva ett bolag i en lågmarginalbransch är  
en utmaning 

  •  Att våga sticka ut, förändra tankesätt och göra saker lite 
annorlunda gör kanske inte utmaningen lika stor? 

  •  Kom och lyssna när jag berättar om vikten av att våga och 
på något sätt bryta ett mönster. 

  •  Att i det må bra och stå för det du gör att du lyckas  
ännu lite bättre!

  Suzanne Karlsson, Suzz Consulting AB. 

10.30  Gå till datadriven städning med hjälp av sensor- 
teknologi och digitala städplaner 

   Lyssna på hur datadriven städning ändrar branschen  
och det mätbara värdet som kan uppnås.

  •  Vad betyder det för driftsledare, städteam  
och deras kunder? 

  •  Vad är värdet och den ekonomiska effekten?
  Pernilla Olsson, KAM Tork EasyCube.

11.00  Framtidens Innovativa lär- och kontorsmiljöer
  Vad innebär det ur ett städperspektiv?
  Paula Björkman, Designingenjör,  
  Campuschef Örebro universitet.

11.30 Integration och kommunikation över gränser  
      Under den här föreläsningen kommer Annika att beröra 

olika processer som sker när vi kommunicerar med  
varandra. Utöver vårt individuella uttryckssätt påverkar även 
vår kulturella bakgrund vårt sätta att tolka och förmedla 
budskap eller information. Genom medvetenhet om hur 
kultur är en del av vårt kommunikationsmönster kan man 
skapa förståelse och hitta redskap för god kommunikation. 
Annika Malmsten, Prefekt på institutionen för språk,  
litteratur och interkultur på Karlstads universitet. 

13.00    Vikten av rätt fothälsa i lokalvårdsyrket  
 • Vad du bör tänka på

  •  Hur undviker du skador och trötta fötter   
Peter Rönn, SIKA Footwear.     

13.30 Kunskap är makt - utbilda klokare!     
   Kompetensutveckling är en avgörande faktor för städ-

branschen. Att investera i kompetens ger möjlighet att 
skapa framgångsrika organisationer. 
 När vi kompetensutvecklar – gör vi det på rätt sätt? 
Denna skatt av kunskap ska tillvaratas och implemen-
teras i organisationen. Mattias visar hur du kan lyfta din 
städorganisation genom att välja rätt utbildning till rätt 
personal och genom skräddarsydda kursplaner för att 
utbilda klokare och ge positiva sidoeffekter.

   Mattias Åkerlund, utbildningsansvarig  
Cleaning Academy - Supplies Direct.

 
14.00  Att städa ger bra träning    
   Ett utvecklingsarbete med forskningsstöd kring mus-

kelstyrka, smärta och makten över vardagen. Resultaten 
visade bland annat att städyrket är fysiskt bättre för 
kroppen än exempelvis kontorsarbete. I våras lanserade 
Karlskoga Degerfors sin kampanj ”Ren hård städning”.

   De vill sprida ett positivt budskap om städyrket och 
tillsammans med städpersonalen har de skapat en serie 
städ- och träningsbilder som symboliserar mycket glädje 
och stolthet i det dagliga arbetet – 100 % ren städning!

   Ulrika Lundgren, Förvaltningschef och Mikael Nilsson, 
Verksamhetschef städ, Folkhälsoförvaltningen Karlskoga 
Degerfors kommuner.

14.30  Miljö-kvalitet-arbetsmiljö – Så här jobbar städ- 
organisationen på Örebro universitet   

   •  Att arbeta kvalitets- och miljömedvetet är ett signum för
   städorganisationen på Örebro universitet.
   • Städorganisationen är en svanenmärkt städverksamhet 

- vad innebär det?
   • Nya lokalvårdare introduceras genom en egen intro-

duktionsutbildning.
   Carina Boman Helgesson, Städchef & Marika Krohn, 

Verksamhetssamordnare Örebro universitet.

15.00  Final och prisutdelning i Clean Bright Awards 2019 
med efterföljande mingel

    Plats: Scenen inne i mässhallens café.

PROGRAM ONSDAG 16 OKTOBER PROGRAM TORSDAG 17 OKTOBER
09.15- När städplanering med Internet of Things skapar verkligt värde 
10.20 Tänk dig att:
  • du själv installerar sensorer där behov finns
  •  sensorerna uppdaterar lokalvårdarnas digitala städscheman 

automatiskt
  •  du kan ge kunden information om byggnadens användning 

baserad på fakta och tillsammans med egen professionell 
kompetens säkra bästa möjliga leverans. CleanPilot Connect 
- en världsnyhet som öppnar nya digitala möjligheter och 
förändrar hur vi tänker på IOT-integrering.

  Jørgen Sannesmoen, VD Datec AS.

10.30 Karriär i städyrket – ung och framgångsrik        
   Lyssna till Marikas & Felicias syn på branschen och deras 

egna erfarenheter om karriär inom yrket. 
   Marika Kroon, Verksamhetssamordnare Örebro universitet 

och Felicia Vang, Enhetschef Städservice  
Enköpings kommun.

11.00  Enkel lokalvårdshantering – live demo av system 
   Se hur du enkelt kan registrera och uppdatera information om 

hur dina ytor ska städas. Detta med hjälp av grafiska modeller 
och/eller listor med information.  
•  Beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och 

hantera lokalvårdsavtal. 
  •  Via en mobil app har du dessutom möjlighet att följa 

lokalvårdsarbete i realtid.
  •  Lösningen kan även kopplas till ditt ekonomisystem och då 

kan du använda lösningen till att fakturera lokalvårdstjäns-
ter och publicera information.

  •  Lokalvårdslösningen är en helhetslösning som täcker allt 
från försäljning till kvalitetsuppföljning. Alla funktionsdelar 
är fullt integrerade med varandra men du kan även använda 
dem separat.

  Pali Horvat, Försäljningsansvarig Pythagoras.

11.30  Kompetensväxling tillsammans med vården med hjälp  
av Vårdnära service (VNS) 

   • Vad är Vårdnära service (VNS)? 
  •  Hur kan servicepersonal underlätta för vården så att man 

frigör mer tid till patienterna?
  •  Vad händer inom Region Örebro län runt  Vårdnära service?
   Katarina Sjöberg Länsstädchef Region Örebro län och Anders 

Kinnander Länschef Vårdnära service Region Örebro län.

13.00  Dags att städa upp i patriarkatet   
   Varför tjänar människor i lagerbranschen 30% mer än 

människor i städbranschen trots att utbildningsnivån, arbets-
tiderna och den fysiska belastningen är likvärdig? Sofia och 

Linda är övertygade om att det är kopplat till strukturer 
och invanda idéer om att klassiskt kvinnodominerade 
yrken har lägre status och inte skall kosta pengar. 
Städbolaget 50-femme är resultatet av vad som händer 
när man väljer att vända på begrepp. Här städar kvinnor 
för samma lön som män i lagerbranschen har.

  �Sofia�Jensfelt har lång erfarenhet av design och 
marknadsföring. Linda Sletvold Amiri har arbetat med 
administration och säljsupport under många år. 

13.30  Att vända svart till vitt – Fair Play Städ    
   • Ekonomisk brottslighet i städbranschen.
  • Oseriositet i branschen.
  • Fair Play Städ.
   Gesa Markusson, Ledamot Städbranschen Sverige. 

Tidigare ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. 
 
14.00  En undersökning om status och attityder och fortsatt 

utveckling av städyrket – ett jämställdhetsprojekt i 
Städbranschen Sverige       

  •  Syftet med denna studie är att identifiera attityder 
kring städyrket och förslag på åtgärder för att höja 
yrkets status. 

  •  Fördomarna och attityderna kring städyrkets låga 
status har en stark påverkan på jämställdhet  
och jämlikhet.

  •  Studien skall bidra till att synliggöra, medvetandegöra 
och så småningom förändra och utveckla.

  •  Studien försöker ”ringa in” var problemet ligger och hur 
vi kan ändra gamla förutfattade meningar och fördomar.

  Carina Boman Helgesson, Städchef på  
   Örebro universitet. Kent Möller-Andersen, tidigare Städ-

chef på Enköpings kommun, sitter som ledamot i SBS 
styrelse med fokusområde jämställdhet och integration. 

14.30 Ökad frisknärvaro i Enköpings kommun   
   Enköpings kommun ligger långt fram när det gäller att 

uppmärksamma och motverka sjukfrånvaro bland kom-
munens städpersonal. Redan för flera år sedan startade 
städchefen Kent ett projekt för att sänka sjukfrånvaron. 
Kom och lyssna när de berättar om hur de utbildar för 
bättre hälsa. 

   Kent Möller-Andersen och Ulrika Dahlin, utbildnings- 
ansvariga lokalvårdsenheten Enköpings Kommun.

TRENDER  •  NYHETER  •  SMARTA LÖSNINGAR

Drop in-
seminarierna är

kostnadsfria

DROP-IN SEMINARIER


