
Fullspäckat program!

MÄSSINBJUDAN &

KONFERENSPROGRAM

Fri entré till mässan!



Clean & Facility är Sveriges största branschmässa som speglar städ- och servicebranschens utveckling och 
möjligheter. Här samlas ledande leverantörer, driftiga entreprenörer tillsammans med inköpare, upphandla-
re och lokalvårdare. I år är vi tillbaka i Stockholm och Kistamässan den 2-3 oktober.

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. Över-
skådligt 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 kolle-
gor.

Facility Nordic-dagen arrangeras under mässans andra dag den 3 oktober 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 3 oktober  

 –  högintressant seminarieprogram för dig som arbetar med ditt företags FM-frågor  
(separat bokning krävs) www.cleanmassan.se/facilitynordic-dagarna

 •   Fönsterputs SM 2018
 •   Final Clean Bright Awards 2018 

Välkommen till den ledande branschmässan 
för städ-, service- och FM-branschen!



UTSTÄLLARLISTA
Avista time A:03
Bele Cleaning system A:13
Borago D:10
BONA C:03
CaddyClean A:07
Clean Advanced Technology Nordic (CAT) D:16
Clean Handle G:03
Cleanhouse D:11
Cleanhouse städmaskinservice D:18
CleanPilot B:04
Creative Nordic A:05
CWS-Boco A:18
Diversey Sverige B:12
Dyson Sweden A:19
Electrolux Laundry Systems Sweden B:08
Emil Deiss A:20
Esca Clean A:17
Eurowater D:20
Fönsterputsgrossisten A:22
G-Ess Arbetskläder E:02
Gipeco A:06
Glasdon Sweden E:06
Gojo A:21
Hako D:17
Hygiene Diagnostics D:10
Hygienteknik C:14
Hygienteknik D:22
Innovac G:02
Kingmax A:04
Krizit F:03
Kärcher C:02
Liv by Clemondo C:04
Makita D:09
Metsä Tissue E:04

Miele B:14
MM Mobility Motors - Nissan återförsäljare D:10
Mop Knight International GmbH G:01
N3zones Groupe E:10
Nilfisk Advanced D:21
Nordex A:05:A
Norenco/Leijma AB A:19A
Office Depot B:09
Orbotech A:16
Oprey Deepclean F:01
Papperskedjan A:23
PT Professional C:16
PLS A:11
Podab D:14
Procurator C:10
Procurator/Supplies Direct G:07
Pythagoras E:00
Essity B:06
SMB Städ Materiel Bolaget D:02
Staples D:03
Städbranschen Sverige D:10
Städbutiken A:02
Sorma C:05
Supplies Direct B:02
Twister Cleaning Technology A:08
Unger B:16
Viima by DFD D:08
Vikan D:04
Vikur C:06
Vileda Professional D:06
Wear At Work G:05
Welin & Co A:01
Wetrok C:12

 

 



PROGRAM TISDAG 2 OKTOBER
Våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap om aktuella 
branschfrågor. Öppet för alla besökare.  Välkommen att lyssna och lära!

Mer om programmet hittar du på www.cleanmassan.se

DROP-IN SEMINARIER

09.30  Städakademin –professionell  
kunskapsträning 
Arbetsmarknaden utvecklas med bland annat större 
mångfald, högre personal omsättning och  
digitalisering. 

 •  Arbetsmarknadens trender – Därför är kompetens-
  försörjning en strategisk fråga.
 •  Så används Städakademin, praktiska exempel från 

befintliga abonnenter: Städakademin imorgon. Karl 
Henriksson och Christian Dolk, Borago.

10.30   Vad händer i luften när du använder städspray och 
hur påverkas du?

 •  Partiklar och gaser som bildas i luften vid 
  användning av städspray.
 •  Påverkan på andningsvägar och ögon för den som 

använder städspray. 
 •  Fysisk kroppsbelastning vid sprayanvändning.  

 Karin Lovén, doktorand (forskare) vid  
Lunds Tekniska Högskola. 

11.00  Dags att städa upp i patriarkatet  
Hur kvinnodominerade yrken genom historien har 
och har haft lägre status än arbeten utförda av män. 
Hur tätt sammankopplade dessa faktorer är och hur 
samma yrken har förändrats över tid.  Varför kvinnor 
och män tenderar att dras till vissa  yrken.  Sofia

   Jensfelt har lång erfarenhet av  design och 
  mark nadsföring. Linda Sletvold Amiri har arbetat
  med administration och säljsupport under många år. 

11.30 Bemötandet och kundupplevelsen 
 •  Det är i dag viktigare än någonsin. 140 tecken kan 

på nolltid påverka en hel arbetsplats. Människor är 
medvetna, snabba och kunniga på ett helt annat sätt 
i och med digitaliseringen. 

 •  För att möta detta utan att uppleva stress är det 
viktigt att träna och reflektera över sin  
kommunikation och bemötande.  

  Jesper Low, Ett kundvänligare Sverige.

12.30  Den nya vägledning för upphandling av städ-
tjänster 
Vägledningen omfattar råd för hela upphandlings-
processen från marknadsanalys till utvärdering, 
fram till myndigheten publicerar upphandlingen. 
Ari Kouvonen, Almega och Mona Hjortzberg, 
Kommunalarbetareförbundet.

 13.00 Christina ville uppåt och lyckades
    Christina började jobba på KappAhl med städning 

efter gymnasiet och efter ett år gick hon vidare till 
ett städjobb på Vasakronan och flera olika be-
fattningar har det också blivit som gruppchef och 
servicecontroller. Christina Rösand, Kategorichef 
på Office Depot.

13.30 B li en cirkulär pionjär med 
  Tork PaperCircle®   
    Tork PaperCircle® är världens första återvinnings-

tjänst för handdukar. Vi hjälper våra kunder att 
minska sitt avfall, bli cirkulära och reducera sitt 
koldioxidutsläpp.  Kersti Strandqvist, Senior VP 
Sustainability, Essity.

 
14.00 Nyckeltalsprojektet fas 3
    Städbranschen Sveriges nyckeltalsprojekt har 

pågått sedan augusti 2017. Projektet har gått in 
i fas tre då ytterligare beräkningar har gjorts på 
förskola och kommersiella fastigheter, flerbo-
stadshus (trappor, tvättstugor, källargångar, bastu 
mm). Nyckeltal för periodiska moment – trägolv, 
textila golv, polishbehandling, vaxbehandling, 
och fönsterputs. Matthias Lindholm, Ordförande i 
Städbranschen Sverige och utvecklingschef på L & T.

14.45 Clean Bright Awards 2018 
    Final och prisutdelning med efterföljande mingel - 

Moderator: Jacob Albertsen.



PROGRAM ONSDAG 3 OKTOBER
10.00  Arbetsglädje – En väg till att trivas, må bra och 

prestera 
  •  Vad får oss att trivas på jobbet? Vad skapar arbets-

glädje? 
  •   Det kommer att bli mycket igenkännande och säkert 

en hel del skratt när Maria och Sara pratar om lust, 
motivation, kommunikation, bemötande, förvänt-
ningar m.m. och om vårt gemensamma ansvar för att 
skapa en glädjefylld arbetsmiljö. 

    Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser AB.  
 Maria Flanagan Sundqvist, Modescien AB. 

10.30 Att vända svart till vitt – Fair Play städ
 • Ekonomisk brottslighet i städbranschen.
 • Oseriositet i branschen.
 •  Fair Play städ. Gesa sitter med i olika policygrupper
   för att komma till bukt med bla ekonomisk brotts- 

lighet i branschen.  Gesa Markusson, ledamot  
Städbranschen Sverige. 

11.00  Vårdnära service
   Vårdnära service anammas ju av allt fler regioner och 

landsting för att få ner VRI – vårdrelaterade infek-
tioner. Här får du lyssna till erfarenheterna på Visby 
lasarett. 

 •  Vårdnära service främsta uppgift är att främja 
vårdprocesser och öka patient- 
säkerheten. 

 •  VNS finns på avdelning och mottagning för att stötta 
med utstäd av vårdsalar, förrådshantering, tvätthan-
tering och transporter. 

   Marie Berglund, enhetschef Vårdnära service och 
Strokeenheten vid Visby lasarett

11.30  Rena Hus - handbok som stöd i intern 
städutbildning

 •  Oktober 2017 startade Örebro bostäder upp ett 
arbetsmarknadsprojekt i form av ett lokalvårdsteam 
med uppgift att avlasta fastighetsskötare vid frånva-
ro och arbetstoppar.

 •  5 personer anställdes utan några förkunskaper inom 
varken lokalvård eller svenska med inställningen 
att bara man vill så lär man sig längs vägen! Anna 
Jönsson, chef Fastighetsskötsel Örebro Bostäder AB 
och Patrizia Finessi, SABO

12.30  Desinfektion LifeClean, ett tryggt sätt att mini-
mera risken för Vinterkräksjuka  
 Alla har vi någon gång drabbats av Vinterkräksju-
kan. Vad kan man göra för att slippa denna otäcka 
virussjukdom? God handhygien är nummer ett, 
men att komplettera med ett desinfektionsmedel 
som 100% avdödar detta virus är optimalt. Låt mig 
få berätta mer om Desinfektion LifeClean, den nya 
generationens desinfektionsmedel.  
Samantha Lööw, LifeClean

13.00   Våga tänka större – nyckeln till entreprenörskap
 • Ett driv utan riktning 
 • Nytt spel, nya spelregler 
 •  Genom motgångar och hinder  

Sandra Hadi, VD KS Städ & Fönsterputs AB 

13.45  Prisutdelning SM i Fönsterputs 2018  
- Moderator: Jacob Albertsen

14.30 Tillsamman på jobbet – Hur svårt kan det va? 
   Ja, hur svårt kan det vara egentligen? Alla vi som 

kommer till jobbet är olika och tillsammans kan 
vi skapa en fantastisk arbetsmiljö eller något helt 
annat…… Sara och Maria pratar om styrkan i att 
vi är olika, vikten av att ”tillsammans” blir bra, vad 
som är ok och inte är ok när vi är tillsammans 
m.m.  Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser AB. 
Maria Flanagan Sundqvist, Modescien AB. 

15.00 Hållbara rengöringsmedel  
 •  Hur rengöringsmedel bidrar till hållbarhet i 

samhället? 
 •  Vad händer då produkten är förbrukad  

– avfallstrappan? 
 • Vad kan jag som kund påverka och välja? 
 • Hur kan jag dra nytta av Reach och CLP? 
   Karolina Hansson, Liv by Clemondo.  

Drop in-seminarierna är kostnadsfria

TRENDER  •  NYHETER  •  SMARTA LÖSNINGAR

DROP-IN SEMINARIER



Anmäl dig här
www.cleanmassan.se/facilitynordic-dagarna

PROGRAM FACILITY NORDIC-DAGEN ONSDAG 3 OKTOBER 
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 

i samarbete med

09.00 Fika och registrering

09.30  Välkommen
    Marianne Ovesen, Chefredaktör RENT/ Facility Nordic 

och Victor Mannerholm-Hammar, EY och ordförande i 
IFMA.  

09.45  Vad innebär ett hälsofrämjande ledarskap? 
 • Vilka fördelar ger det?
 •  Vilka områden är viktiga att arbeta med och  

hur gör man? Lisa Markström, Prevent. 

10.15  Det inre ledarskapet i en snabbväxande digital miljö!
 • Paneldebatt med diskussioner. 
 • Vår inre och vår yttre miljö – vad påverkar oss?
 •  Individansvar – Hur kan vi hjälpa människor att hantera 

en ökad stress och press?
 • För att själv kunna hantera prestationskrav och stress.
 • Lära känna sig själv –Ta ansvar över sitt eget liv. 
 • Verktyg: Närvaroträning - Prova 2-4 minuters meditation. 
    Sunniva Fallan Röd, VD Yasuragi, Ludvig von Bahr, 

partner Minds Unlimited.
 
11.15  Bensträckare

11.30   Vår resa mot visionen att bli universitetets  
 värdeskapande Facility servicefunktion.

 •   Tjänster och tjänstekatalogen har varit i fokus under 
flera år. Att sköta lokalvård, posthantering, säkerställa 
fungerande undervisningsmiljöer etc. är en naturlig  
del idag. 

  •  Trygghet i lärmiljö kräver sin organisation när det är 
250 parallellt pågående salar där allt ska fungera. För 
att klara detta så har vi ärendehantering, samarbete 
över yrkesgränser samt dagliga ”stå-upp” möten för  
prioritering av dagen.

 •  Att gå från att jobba med en arbetsuppgift till att lära 
sig nya saker är det nya och för många en utmaning och 
för andra det som känns kul.

 •  Kvalitet, långsiktighet och uthållighet är vad som krävs i 
en organisation med 4000 universitetsanställda, 33 000 
studenter och 170 medarbetare att leda. Lena Bohlin, 
Enhetschef vid Universitetsservice. 

12.00 Gemensam lunch och möjlighet att besöka mässan.

13.00  FM internationellt är under disruption 
 • Övergripande internationella FM trender.
 • Från operationella värden mot strategiska värden
   Niclas Elfström, Ernst & Young ansvarig för  

FM-rådgivning i Norden.

13.40   FM-branschen i Dubai
   Linda var för några år sedan en av de 18 mäktigas-

te i Mellanösterns fastighetsvärld. Under Facility 
Nordicdagen berättar hon om erfarenheterna från 
sina tio år i Dubai, där hon förvaltade 45,000 fast-
igheter och hade eget budgetansvar på 4 miljarder 
kronor, innan hon blev konsultdirektör. För ett år 
sedan flyttade hon hem till Göteborg med familjen 
och är idag biträdande varuhuschef för NK i 

  Göteborg. Linda Engström Condon.

14.10   Hur ökar vi kunskaperna hos dem som beställer FM 
tjänster? Lyssna till erfarenheter från en oljeplatt-
form.

 •  Vi som köper in FM tjänster vad kräver vi? 
 •   Erfarenheter av städsystem som t ex INSTA800, bra  

och dåliga?
  •   Varför är företagen själva så begränsade på 

uppföljning av utfört arbete med information till 
köparna?

  •   Varför gör så få företag marknadsundersökningar, 
när jobbet är utfört så är man nöjd. Ta tempen på 
utfört arbete! Morten Olsson, Fleet Hotel Manager 
Floatel International. 

14.40   Avslutning kaffe o kaka och möjlighet  
att besöka mässan.



Vi utser Sveriges snabbaste fönsterputsare!
Anmälan till tävlingen är kostnadsfri och vi hoppas på många tävlande. 
Missa inte chansen att ta hem den ärofyllda titeln som vinnare
av Fönsterputs-SM 2018!

Information och anmälan 
www.cleanmassan.se/fonsterputs-sm/

Arrangör Huvudpartner Partner

SVERIGES LEDANDE STÄDTIDNING

• Tisdag 2 oktober: Träning och kvalomgångar
•  Onsdag 3 oktober: Semifinaler och final samt prisutdelning
   kl 13.45 på stora scenen

Presentation av vinnarna och prisutdelning 
kommer att ske den 2 oktober kl 14.45 på
scenen i caféet i mässhallen

Årets Städare • Årets Vardagshjälte •  
Årets Glansföretag • Årets Arbetsledare • 
Årets Framtidslöfte

Kategoripartners

KOM & HEJAPÅ DINFAVORIT!



www.cleanmassan.se

Porto 

betalt

Retur: Nordiske Medier Stockholm AB
Box 72001
181 72 Lidingö B

Tider:  2-3 Oktober 2018, 9-16
Adress:  Kistamässan, Arne Beurlingstorg 5, Kista, Stockholm
Registrera dig och ladda ner din biljett på www.cleanmassan.se!

Ladda ner din 

fribiljett till Clean & Facility

på www.cleanmassan.se!

FRITT INTRÄDE TILL MÄSSAN 
ENDAST 795:- • IFMA-medlem 650:-

I samarbete med

CLEAN och Facility 
arrangeras av

I samarbete med Facility Nordic-dagen arrangeras av

SVERIGES LEDANDE STÄDTIDNING

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!

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
facebook.com/rentfacilitynordic

STOCKHOLM KISTAMÄSSAN 2-3 OKTOBER • 2018


