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VARFÖR FIRAS PÅSK?
Tvättbjörnen hjälper dig att 
få full koll på varför vi firar 
påskhögtiden egentligen 
och du får också veta hur 
påsken firas i olika delar 
av världen.

BRF TALLDUNGEN
Vi besöker BRF Talldungen 
- en Riksbyggen-ansluten 
bostadsrätt i Kalmar som 
just installerat nya maskiner 
med ett automatiskt dose- 
ringssystem.

VARFÖR SERVICE?
Stefan Linnér på Electrolux 
Professional i Ljungby ger 
sina bästa tips på hur man 
kan sänka kostnaderna i 
tvättstugan med rätt service. 
Mycket kan du göra själv.

READY TO RACE - FARTFYLLD TVÄTT PÅ PWR RACING 

TRIVSAM TVÄTT HOS MOLINS FASTIGHETER I KALMAR 

LESSEBO KOMMUN - LITEN KOMMUN SATSAR STORT

REPORTAGE, NYHETER OCH FAKTA FRÅN ELECTROLUX PROFESSIONAL

WONNA FASTIGHETER VISAR VÄGEN
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Påsken är en av våra största högtider, 
men mitt bland alla godisägg, påsk-
must och fjädrar är det många av oss 
som har dålig koll på det egentliga 
skälet till varför vi firar påsk, eller hur? 
 
Påsken är den största kristna högtiden 
och firas till minne av att Jesus enligt Nya 
Testamentet led, dog (långfredagen) 
och uppstod (påskdagen). Men redan 
på Jesus tid firades påsken, som genom 
både händelser och tidpunkt är kopplad  
till den judiska påsken. Denna firades 
för att uppmärksamma Gamla Testa-
mentets berättelser om judarnas uttåg 
ur Egypten efter år av slaveri.  
 
Så varför firar vi Skärtorsdagen? Inom 
kristendomen var det denna dag som 
Jesus åt nattvarden med lärjungarna 
och förråddes. Enligt senare folktradi-
tion i Sverige är skärtorsdagen också 
den natt då häxorna reser till Blåkulla. 

Det svenska namnet påsk härstammar 
från det hebreiska namnet “pesach”, 
som betyder “passera” eller “gå förbi”, 
vilket har med den judiska påsken att 
göra, medan det engelska ordet  
“Easter”, istället kommer från fruktbar-
hetsgudinnan Ēostre.

Varför firar vi påsk när vi gör?
Påsken infaller vid olika tidpunkter varje 
år och detta har istället med astronomi 
att göra. Det handlar både om månens 
faser och söndagarnas placering i 
kalendern under året. Eftersom ett år 
varar 52 veckor och en dag så ändrar 
sig söndagarnas datum från år till år, 
men upprepas med en period på 28 år.

En minnesregel är att påskdagen infaller 
den första söndagen efter den första 
fullmånen efter vårdagjämningen (den 
dag då natt och dag är lika långa), 
som i sin tur alltid inträffar mellan den  

19 och 21 mars. Detta gör att påsken  
kan infalla när som helst i perioden 
22 mars till 25 april. Just i år hamnar 
påsken i månadsskiftet mars-april och 
vi kan alltså försöka lura varandra under 
hela påskdagen, som infaller den 1 april. 

Påskägg 
I den kristna världen har äggen en 
central roll i påskfirandet, där de tolkats 
som symbol för Kristi pånyttfödelse och  
den tomma graven. De symboliserar 
även livets återfödelse under våren. Och 
under påsken fullkomligt frossar vi i ägg. 
Normalt sett äter svensken i genomsnitt 
drygt ett halvt ägg om dagen, men just 
under påskveckan dubblas intaget 
och vi konsumerar totalt 2000 ton ägg! 
Under påskaftonskvällen kulminerar 
äggkonsumtionen och då beräknas det 
gå åt sex miljoner ägg i timmen. Det ni! 
 
Nu önskar vi dig en Glad Påsk!

grannar för att be om godis. En annan 
tradition som vi lånat från Tyskland är 
äggknackning: man tar varsitt målat 
ägg och knackar topparna mot varan-
dra tills ett ägg spricker. Den som har 
ett helt ägg har vunnit. I Frankrike är 
det är det istället för påskharar påsk- 
klockor som flyger till Rom och åter-
vänder med godis till barnen. Samma 
tradition finns också i Österrike.  

I Australien, Storbritannien och USA 
är påskdagen den största dagen. Då 
byter barnen påskägg, vanligen gjorda  
av choklad, och skattjakter förekommer  
även här på påskdagens morgon.  
I Polen finns en tradition som går ut på 
att männen under  påskmåndagen ska 
kasta vatten på kvinnorna, samtidigt 
som man ska daska till dem lite lätt på 
bakdelen.

Påsktraditioner i världen 
I Sverige gömmer många familjer påsk- 
ägg fyllda med godis, som barnen får 
leta efter. Ursprunget, där påskharen  
kommer med ägg till barn som varit 
snälla, återfinns i Tyskland. Svenska 
hem dekoreras ofta med fjädrar - i 
andra länder med påskris. I både 
Sverige och Finland klär barnen ut sig  
till påskkärringar och knackar på hos 

VARFÖR FIRAR VI
PÅSKEN, EGENTLIGEN?
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hos PWR Racing. Häng med!
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FARTFYLLD TVÄTT HOS PWR

Patrik Persson, Electrolux, med racingmaskinerna

Electrolux har en lång tradition av att erbjuda kundanpassade produkter. 
Det senaste exemplet kommer från motorsporten, där PWR Racing just fått  
sina nya, svarta racingmaskiner, kompletta med tvättprogram för racingställ. 
Och det finns fler likheter mellan tvättmaskiner och tävlingsbilar än man vid 
en första anblick kanske tror...

PWR Racing 
PWR Racing har på kort tid blivit en 
nyckelspelare inom svensk motorsport. 
Teamet har haft stora framgångar och 
hittills har de tagit 39 pallplatser i STCC. 
2017 blev PWR Racing svenska mästare. 

Racingmaskiner 
Vad har då ett racingteam med tvätt- 
lösningar att göra? Den lite oväntade 
kopplingen kommer sig av att Electrolux 
Professional just levererat en speciell 
racingversion - Racing edition - av en av  
sina populära tvättmaskiner respektive  
torktumlare. Det är inte bara en gimmick  
utan handlar om betydligt mer än den 
racinginspirerade designen. Maskinerna 
har fått specialanpassade tvättprogram 
för att tillgodose de speciella krav som 
ställs på racingdräkterna. Bland annat 
är det viktigt att behålla dräkternas 
flamskydd så att säkerheten garanteras. 
 4 Tvättbjörnen 1 2018
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PWRs tävlingsbilar går på akrylatbensin. 

Genuint intresse för snabba och effektiva maskiner på PWR Racing

-Racingoverallerna är dyra eftersom 
de innehåller Gore-Tex och kevlar. 
Därför behöver vi pålitlig tvätt- och 
torkutrustning, säger Lars Haglöf på 
PWR Racing. -Alla i teamet använder 
maskinerna och tycker att de är enkla 
att använda och ger ett fantastiskt 
tvättresultat. 

Patrik Persson, distriktsansvarig säljare 
på Electrolux Professional, är också 
nöjd: -Racingmaskinerna demonstrerar 
vår bredd och förmåga att anpassa 
våra tvättlösningar för att möta olika 
typer av kunders unika behov och få  
dem att känna sig speciella, även när  
det gäller nischkunder som PWR Racing. 
 
Flera gemensamma nämnare
Och tvättmaskiner har fler likheter med  
racing än vad man kanske först kan tro.  
Motorsport är för många synonymt med 
höga prestanda, uthållighet, effektivitet 
och toppresultat. Vad många kanske inte 
tänker på är att man faktiskt också har 
en uttalad miljömedvetenhet, där man 
bland annat kör på renare bensin. Det 
ligger så att säga i sportens natur att 
göra av med så lite bränsle som möjligt 
för att nå högsta möjliga hastighet. 
-Allt detta har vi gemensamt. Det är 
egenskaper som bidragit till att göra 
både oss och PWR till vinnare i våra 
respektive branscher, avslutar Patrik.

“Racingoverallerna är dyra 
eftersom de innehåller Gore- 
Tex och kevlar. Därför be-
höver vi pålitlig tvätt- och 
torkutrustning.”

Tvättbjörnen 1 2018 5
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Molins Förvaltning AB är en privat aktör 
på fastighetsmarknaden i Kalmar som 
har ca 200 lägenheter samt lokaler för 
butiker, banker och kontor.  
 
VDn Marcus Molin är en äkta entreprenör 
som förutom sitt engagemang i fastig- 
hetsbolaget också är verksam i bolag 
som hyr ut saxliftar och olika bygg- och 
anläggningsmaskiner. En mångsysslare. 

Förädlingen börjar i tvättstugan 
Molins Förvaltning AB köper upp och 
förädlar hyreshus med attraktiva lägen 
runt om i staden och de väljer ofta att 
börja med tvättstugan. Tvättbjörnen 
besöker en av deras nyrenoverade 
tvättstugor som vid vårt besök invigs 
och presenteras för hyresgästerna. Vi kan 
snabbt konstatera att den ger ett ovan-
ligt fräscht och propert intryck. Här finns 

en stor platt-TV på väggen, motiv- 
tapeter och helt nya, fräscha maskiner. 
Kort sagt är detta en tvättstuga som 
skiljer sig på ett mycket positivt sätt från 
mängden.  
 
Fräsch tvättstuga ger nöjda boende  
-Vi har märkt att tvättstugan påverkar 
hyresgästernas syn på fastigheten i 
övrigt. Ofta är det här som irritation 
uppstår och genom att börja med att 
renovera tvättstugan får vi snabbt ett 
positivt klimat. En till synes trivial sak 
som att sätta in en TV gör mycket för 
trivseln, säger Marcus Molin. 
 
Molins Förvaltning har också valt till ett  
bokningssystem. Det innebär att alla 
gäster enkelt kan boka tvättider, men 
också att problem med överskridna 
tvättpass försvinner. 

Ökad trygghet med bokningssystem
-Vårt bokningssystem känner av om ett 
tvättprogram hinner gå färdigt under 
tvättpasset. Gör det inte det, så startar 
inte maskinen. Det gör att ingen kan dra 
över sin bokade tid i tvättstugan, vilket 
annars skapar missnöje bland gästerna. 
Dessutom ser systemet till att ingen  
annan kan komma in i tvättstugan än  
den som har bokat den. För många 
innebär det en ökad känsla av trygghet, 
säger Johan Åkesson, på Electrolux 
Professional som är på plats för att 
demonstrera de nya maskinerna för 
hyresgästerna. 
 
Allt detta gör att eventuellt tidigare 
missnöje med olika typer av situationer 
som kan uppstå i tvättstugan snabbt 
försvinner och både trivsel och trygghet 
ökar markant. 

Fräscha tvättstugor i Molins fastigheter i Kalmar.

Molins fastigheter i Kalmar har nu en lång tradition av att bygga nya, fräscha 
tvättstugor i sina hyreshus. Målsättningen är att de ska vara så trivsamma som 
möjligt. Det leder snabbt till ökad trivsel och mer nöjda hyresgäster. 

TRIVSAM TVÄTT HOS MOLINS 
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Johan Åkesson, Electrolux Professional, demonstrerar de nya maskinerna.
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Att välja utrustning från just Electrolux 
Professional var ett självklart val för 
Molins Förvaltning. -I alla stugor vi har 
renoverat har vi valt utrustning från 
Electrolux. Det fungerar väl och vi har 
ett mycket bra samarbete med LR- 
installation här i Kalmar, säger Marcus 
Molin. -De är kunniga och snabbt på 
plats om det uppstår problem. Sådant 
betyder också mycket. 
 
Enbart positiva kommentarer
Vad tycker då hyresgästerna? Det är 
odelat positiva kommentarer. De tycker 
att det har blivit fint och modernt och 
uppskattar såväl bokningssystemet 
som det automatiska doseringssystemet 
som gör att de aldrig behöver tänka 
på hur mycket tvättmedel som går åt.  
 
-Doseringssystemet, eller Efficient  
Dosing System, som vi kallar det, är bra 
för både plånbok och miljö. Principen 

Marcus Molin framför TVn Johan Åkesson

“En till synes 
trivial sak som 
att sätta in en 
TV gör mycket 
för trivseln”

är att tvättens vikt alltid först fastställs 
i det inbyggda viktmätningssystemet 
som finns i alla våra tvättmaskiner.  
Sedan tillsätts exakt den mängd som 
behövs för att tvättresultatet ska bli så 
bra som möjligt, förklarar Johan Åkesson 
för de samlade hyresgästerna. 

Faktum är att vi i Sverige gör av med 
ca 40-50 000 ton tvättmedel per år 
och man räknar med att vi överdoserar 
med ca 12 000 ton - helt i onödan. 
 
Dessutom innebär dosering av flytande 
tvättmedel att man slipper problem 
med pulver som snabbt gör att det blir 
smutsigt omkring maskinerna. 

-Förutom att det är skadligt för miljön 
och en onödig kostnad, så sliter det 
också på kläderna och maskinerna. Att 
tillsätta rätt mängd kem är därför bra 
för alla, avslutar Johan Åkesson.
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Lessebo kommun, som med sina 8 000 invånare är minst i Kronobergs län, 
satsade stort och bytte ut alla gamla tvättmaskiner. Samtidigt tecknades 
ett fullserviceavtal som har gett dem ett bekymmersfritt ägande.  
Kommunens fastighetschef Jan Axelsson är nöjd med satsningen.

Slut på ständiga problem
-Vi har gjort en stor och spännande 
satsning, där vi har slängt ut gamla tvätt-
maskiner inom kommunen, där många 
var av hushållstyp och inte alls lämpade 
för uppgiften. Det ledde till ständiga 
problem, säger Jan Axelsson, som är 
fastighetschef i Lessebo Kommun. 
 
Istället har kommunen valt att enbart 
satsa på professionella maskiner som  
tål den dagliga hanteringen. Dessa valde 
man att hyra under en tioårsperiod 
med möjlighet till förlängning. Dessutom 
valde man att inkludera ett fullservice- 
avtal.  
 
På så sätt kunde kommunen byta alla  
maskinerna samtidigt och fick både 
kostnadskontroll och ett bekymmersfritt  
ägande. Och idag är Jan Axelsson nöjd.  

LESSEBO: LITEN KOMMUN
SATSAR STORT

Maria Åberg i tvättstugan på äldreboendet i Kosta, Lessebo kommun.

Agnes och Adrian Edberg (syskon) i den andra tvätt- 
stugan på äldreboendet i Kosta. 
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Lessebo - Kronobergs läns minsta kommun
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I kommunhuset och på olika skolor har  
man bytt ut de tvättmaskiner som 
används av städpersonalen mot nya 
mopptvättmaskiner. Dessa desinficerar 
mopparna och bidrar därmed till en 
bättre hygien. Samtidigt förlängs också 
livslängden på mopparna.  
 
Problemfritt med fullserviceavtal 
Särskilt nöjd är man med underhålls- 
avtalet. -I stort sett det enda jag har 
behövt göra när det gäller service var 
att skriva under avtalet - sedan har det 
skött sig själv, skrattar en belåten Jan.  
Och servicen har fungerat bra. Det har 
i stort sett inte varit några problem alls 
och inga maskiner har behövt stå still 
någon längre period. Ofta blir under-
hållet eftersatt på maskinerna och med 
en regelbunden kontroll kan många 
problem åtgärdas innan de uppstår. 
Det förlänger också maskinernas livs-
längd och gör att man undviker drift-
stopp som många gånger är onödiga. 
 
Ökad betydelse för miljöfrågor
I Lessebo har också miljöfrågorna fått 
ett ökat fokus på senare år. Kommunen 
arbetar med energikartläggning på 
varje fastighet för att ta reda på hur 
förbrukningen ser ut och vilka åtgärder 
som kan vidtas för att spara på energin. 
  

Rent konkret har det tagit sig utrryck i 
att man t ex bytt ut armaturer och satt 
in LED-lampor. Man försöker helt enkelt 
spara energi överallt där man kan.  

När det gäller tvättutrustning så innebär 
kommunens miljöfokus att man tittar på  
maskinernas föbrukningssiffror och 
försöker välja energisnåla produkter. 
 
Därför har man också valt till ett auto- 
matiskt doseringssystem, som enligt  
Axelsson sparar otroligt mycket tvätt- 
och sköljmedel. Framförallt ute på de 
olika äldreboendena, där varje boende  
tidigare hade sitt eget tvättmedel. Här 
har man varit tydlig från kommunen 
och sagt att det är det här systemet 
som gäller, eller inget alls. På så sätt 
blir det alltid rätt doserat, överdosering 
uteblir och det sparar både pengar 
och miljö. Och givetvis väljer man 
också miljövänliga tvättmedel.  

Att valet föll på Electrolux Professional 
beror delvis på att man hade goda 
erfarenheter av företagets produkter  
sedan tidigare. -Ingen mening att byta 
ut ett fungerande koncept, konstaterar 
Axelsson. Men man var också noga 
med att de nya maskinerna skulle vara 
anpassade för verksamheten och här 

fick man god hjälp att välja rätt utrust-
ning av Michaela Jörgensen som är 
distriktsansvarig säljare på Electrolux 
Professional.  
 
Det var också Michaela som föreslog 
lösningen med fullserviceavtal. -De 
kommuner som väljer en hyreslösning 
med ett fullserviceavtal slutar oftast  
inte med det, eftersom det är så smidigt  
och bekymmersfritt. Man tänker ofta 
inte på det, men om en tvättmaskin  
går sönder, så blir det ofta väldigt akut, 
säger Michaela och tar äldreboendena  
som exempel: -Har man bara en tvätt- 
maskin så blir det snabbt ett stort 
problem, eftersom det händer olyckor 
varje dag. Och om en mopptvätt går  
sönder så blir det väldigt krångligt och 
man måste hämta moppar någon 
annanstans. 
 
Och i kommunen är man mycket nöjd 
med sin nya tvättlösning. Det har inte 
varit några klagomål över huvud taget. 
-Det har fungerat jättefint och vi är  
jättenöjda”, summerar Jan Axelsson.



10 Tvättbjörnen 1 2018

BRF TALLDUNGEN I KALMAR

BRF Talldungen satsade på automatisk dosering och bokningssystem i sina 
nyrenoverade tvättstugor och fick mer nöjda användare. 

Simon Bel, Electrolux och Christer Engström, Akelius Fastigheter, gör tummen upp.

Antti Akkanen, vice-värd i BRF Talldungen Grovtvätt och doseringspumpar Electrolux Control System

Vi träffar Antti Akkanen, vicevärd och 
vice ordförande i BRF Talldungen - en 
äldre bostadsrättsförening i Kalmar som 
är ansluten till Riksbyggen. Föreningens 
hus är uppförda 1958-1959 och har 207 
lägenheter som delar på 4 tvättstugor.  

För några år sedan kunde styrelsen 
konstatera att maskinerna i tvättstugan 
började bli äldre och kosta pengar. 
Efter lite diskussioner kom man fram till 
att maskinerna behövde bytas och de 
tittade på ett antal olika alternativ.  
 
Automatiskt doseringssystem
Några personer från styrelsen gick på 
en mässa och sprang på Electrolux, som 
berättade om deras doseringssystem. 

Electrolux hade också ett boknings- 
system och styrelsen kom fram till att 
Electrolux maskiner dessutom tillhörde 
de bättre på marknaden. 

-För oss i styrelsen gällde det förstås att  
hitta bästa möjliga maskiner så billigt som  
möjligt, säger Antti. De kom fram till att 
Electrolux hade det bästa erbjudandet 
och dessutom lockade den vatten- 
besparing som deras maskiner erbjöd.  
Tidigare hade man inte haft doserings- 
system, men de hade sett nackdelarna 
med att vara utan. -Vi hittade både det 
ena och det andra, och mycket berodde 
på överdosering. Vid ett tillfälle fick vi 
mer eller mindre bända loss intorkat 
tvättmedel med kniv samtidigt som vi 

försökte lösa upp det med vatten - det 
blev som cement, minns Antti.   
 
När de diskuterade den automatiska 
doseringen kom också frågan om 
allergi upp. Men man kom fram till att 
det fanns miljövänliga alternativ. Och 
de har fungerat bra. -Vi hade en aller-
gisk dam i föreningen som inte trodde 
att det skulle fungera med flytande 
tvättmedel. Men hon ombads att prova 
och hon har inga problem, hon tycker 
det är jättebra, berättar Antti. Även 
bokningssystemet har fungerat väl och 
många upplever en ökad trygghet. 
Systemet kan också styras via en app, 
så att man t ex kan boka tvättstugan 
direkt i mobilen utan att gå ned i källaren.
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PÅSK& TÄVLINGWONNA FASTIGHETER
VISAR VÄGEN

Wonna I de Jong Schaefer 
driver Wonna Fastigheter, som  
förvaltar och förädlar fastig- 
heter, tillsammans med sin 
son och sonhustru. Miljö och 
hållbarhet är viktiga frågor 
och man har ett långsiktigt 
perspektiv, inte bara som 
ägare och förvaltare utan 
även vid val av material och 
utrustning. Man satsar också 
gärna på ny, miljövänlig 
teknik och vill gärna vara en 
förebild och visa vägen. De är 
måna om att skapa en vacker 
miljö och gör det med hjärtat.  
 
Vi träffar Wonna en kall vinter-
dag och blir varmt mottagna.
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“Tvättstugan betyder något 
på det personliga planet. 
Där hanterar vi de kläder vi 
har nära kroppen. Vi vill ha 
rena kläder och vi vill hantera 
dem i en ren och fräsch miljö.”
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optimalt och få en optimerad livslängd. 
-Genom ett kontinuerligt och förebyg-
gande underhåll slipper vi också de 
problem som stillastående maskiner 
medför. Det skapar problem för våra 
hyresgäster, som blir missnöjda, vilket 
är onödigt eftersom det går att före-
bygga, fyller Alexander i.

Bara Electrolux Professional
Vi noterar att det endast är utrustning 
från Electrolux Professional i lokalen. 
Varför har man då valt att satsa just 
på detta märke? -Vi har provat flera 
märken. Vi tror på svensktillverkade 
produkter, säger Wonna I de Jong 
Schaefer och fortsätter: -Det är skillnad  
på hushållsmaskiner och professionella 
maskiner. Privat har jag köpt produkter 
från andra märken och älskar dem. 
Men när det gäller de professionella 
produkterna så håller de andra märken 
vi provat inte måttet. Vi har aldrig 
tidigare varit nöjda, förrän vi köpte in 
Electrolux Professional.  
 
Alexander Östling fyller i: Electrolux har 
också ett helhetstänk som vi inte sett 
hos konkurrenterna - de erbjuder inte 
bara maskiner utan även tillbehör, som 
t ex bord i olika storlekar, lakansträckare  
etc. Vi gillar också att maskinerna har 
så pass hög kapacitet. Men det är  
helheten som är det viktiga för oss.
 
Servicen är man också nöjd med. -Vi 
upplever att serviceteknikerna alltid 
ställer upp, svarar på frågor och gör 
vad de ska. Vi har inget att klaga på, 
summerar Alexander koncist.
 

En tvättstuga som slår det mesta 
Solen står högt på himlen en gnistrande  
kall dag i februari och vi står utanför den  
nyinredda tvättstugan “The Laundry” 
i en typisk miljonprogramsfastighet i 
Stockholm. När vi går in får vi ett varmt 
och öppenhjärtligt mottagande av före-
tagsledningen på Wonna fastigheter 
som har anledning att vara stolta. De har  
skapat en tvättstuga som går utanpå 
det mesta. Tvättmaskinerna och övrig 
tvättutrustning står uppradade i spikraka 
rader och är placerade med militärisk 
precision. Golvet och väggarna är 
snyggt kaklade och det är skinande 
rent. Tvättstugan är också placerad på 
markplan med stora fönsterytor mot 
innergården som ger stort ljusinsläpp.  
Det första man tänker är: -Wow!   
 
Wonna I de Jong Schaefer menar att 
tvättstugan är väldigt viktig för hyres-
gästerna: -Tvättstugan betyder något 
på det personliga planet. Där hanterar 
vi de kläder vi har nära kroppen. Vi vill 
ha rena kläder och vi vill hantera dem i 
en ren och fräsch miljö. En fin och fräsch 
tvättstuga gör stor skillnad - det är som 
dag och natt. Är tvättstugan dålig och 
ofräsch får vi in många klagomål från 
hyresgästerna - om allt från låsning av  
dörrar till dålig städning mm. Med en 
fräsch tvättstuga tar du bort en mängd 
olika problem, som kostar så mycket 
mer. Dessutom handlar det om ren livs- 
kvalitet, berättar Wonna. 

En social funktion
Men Wonna Fastigheter tar det ett steg 
längre än de flesta. De har upptäckt 
att tvättstugan verkligen har en social 
funktion. -Någonstans måste vi umgås. 

Vi ser hur våra gäster trivs i våra nyreno- 
verade tvättstugor. De bakar kakor och 
tar med kaffe och träffas och trivs här, 
berättar Wonna. Och det bekräftas vid 
vårt besök. I ett hörn sitter ett par kvin-
nor och dricker kaffe från en termos.  
 
Det är ingen slump att man valt att 
placera tvättstugan ovan mark i ljusa 
och fräscha lokaler. Det skapar trivsel, 
men också trygghet.  
 
Priset sekundärt vid val av utrustning
Varenda maskin är helt ny och vald 
med omsorg. När Wonna Fastigheter 
tittar på inköp av tvättutrustning väljer  
de att titta långsiktigt. De viktigaste  
kriterierna är låg energiförbrukning, låga 
driftskostnader och att utrustningen ska 
vara pålitlig och driftsäker. Miljöfrågan 
är en av de viktigaste bitarna här.  
 
Priset är däremot en sekundär fråga.  
-Vi vet att det bästa kostar pengar, 
säger Alexander Östling. Även om andra 
märken är 30 % billigare, men inte håller 
lika länge, så blir det ändå en dålig affär. 
Det har också hänt att vi avvaktat med 
vissa inköp, då vi hört att det kommer  
ny och mer miljövänlig teknik, t ex  
torktumlare och torkskåp med värme-
pumpsteknik. Vi ser alltid långsiktigt när 
vi väljer utrustning.    
 
Fullserviceavtal för optimal drift
Maskinerna har man köpt kontant, alla  
med fullserviceavtal. -Det bästa är ju 
om leverantören själv tar hand om och 
servar sin utrustning, eftersom det är de  
som kan den bäst, kommenterar Wonna.  
Med fullserviceavtalet vill man också 
säkerställa att produkterna ska fungera 

Wonna I de Jong Schaefer, Alexander Östling och Noriko Östling.
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-Vi är lite teknikfreaks. Vi gillar att testa 
och köpa in ny teknik. Det händer  
mycket och vi vill gärna gå före, säger 
Alexander Östling. 

Till slut: Varför valde man tvättstuga 
framför att sätta in tvätt i lägenheterna? 
-En tvättmaskin i en lägenhet kan aldrig 
konkurrera med en tvättstuga. Så fort 
du har lakan, örngott, täcken och så 
vidare så är det ohållbart att tvätta 
hemma. Det tar otroligt mycket längre 
tid i hushållsmaskiner och kan i bästa 
fall vara ett komplement till tvättstugan. 
I slutändan lönar det sig inte och när 
det gäller miljöaspekten är tvättstugan 
absolut att föredra. Förutom de rena 
driftskostnaderna har du all logistik som 
kommer till: installation, service och 
underhåll. Vi avråder därför från att 
installera egna maskiner i lägenheterna 
avslutar Alexander Östling.

Höjd säkerhet med elektroniskt bokningssystem

De gamla skyltfönstren skapar en ljus, trivsam interiör med fantastiskt ljusinsläpp

Layout i 3D underlättar
En central sak som varit viktigt har 
också varit att Electrolux har kunnat 
erbjuda hjälp med layouter i 3D-miljö. 
-Vi fick väldigt bra hjälp med projek-
teringen säger Alexander. Vi mätte och  
provade olika lösningar och nöjde oss 
inte förrän vi var helt nöjda.  
Med en layout i 3D-miljö är det enklare 
att upptäcka misstag och feltänk redan 
på ritstadiet och det innebär att man 
slipper upptäcka dem när tvättstugan 
står klar, vilket är mycket dyrare. Det är 
en unik lösning som Electrolux erbjuder.  
 
-Vi gjorde nog om layouten 7-8 gånger, 
säger Wonna. -Man kan alltid tänka att 
något kunde bli bättre, men här är det 
verkligen inte så - det kunde verkligen 
inte ha blivit bättre, utan detta är den 
absolut bästa lösningen. Ritningen i 3D 
är ett värdefullt diskussionsverktyg och 
det är enklare att resonera när man får 
en tydlig bild över hur det kommer att 
se ut. Det har hjälpt oss mycket! 

Väljer uteslutande det bästa 
Wonna fastigheters långsiktiga pers-
pektiv går igen i både smått och stort.
-Det finns de som väljer att gå på den  
billiga lösningen, men det är ett kort- 
siktigt och snävt sätt att tänka. Vi har 
hittills aldrig sålt vidare fastigheter. Vi 
vill äga och förvalta dem och vill vara 
en långsiktig ägare, därför väljer vi 
också långsiktiga lösningar. Vi väljer 
utestlutade det bästa - det ska vara 
det bästa kaklet, det mest slitstarka  
ytskiktet och den bästa utrustningen. 
Det kostar, men det håller och är på 
sikt den ekonomiskt bästa lösningen, 
säger Wonna I de Jong Schaefer.  

Hyresgästerna är också mycket nöjda. 
-Vi har verkligen inte fått ett enda  
klagomål. Det händer att vi får frågor 
som handlar om funktionen, men då 
handlar det om att man inte förstått hur 
man ska använda maskinerna. Det är 
en ren informationsfråga, säger Wonna.

Kevin Salehi på Electrolux Professional 
som varit med och sålt maskinerna är 
också nöjd med att Wonna Fastigheter 
valt företagets lågenergiprodukter:  
-Vi börjar ju gå om de traditionella 
produkterna nu, säger Kevin. Den äldre 
tekniken är på väg att fasas ut, det är 
inte hållbart att satsa på teknik som 
inte är miljövänlig. Vi är på väg mot en 
framtid som är mer hållbar och där  
miljön är i fokus. Och här står vi väldigt 
väl rustade. Och det är kul att företag 
som Wonna Fastigheter är med på 
resan och förstår detta. 
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SÄNK KOSTNADERNA

Med ett bra, regelbundet underhåll ökar tvättutrustningens livslängd.

Stefan Linnér, Head of Customer Care 
på Electrolux Professional i Ljungby.

Stefan Linnér, Head of Customer Care, på Electrolux Professional i Ljungby 
har lång erfarenhet av service på företagets produkter. Det är bråda dagar 
då han just nu är med och lanserar Essentia - företagets nya produktpaket 
som omfattar service, serviceavtal, tillbehör och förbrukningsvaror. Men vi 
hinner med en pratstund och här delar Stefan med sig av sina bästa tips för 
att få ned kostnaderna i tvättstugan och öka livslängden på maskinerna.

Vad är viktigast att tänka på när man bygger  
en ny tvättstuga?
Att inte underdimensionera utan att matcha kapacitet med 
behov. Vid underdimensionering skapas kötider och flexibi- 
liteten minskar. Detta kan man få hjälp med i form av en 
inventering.  
 
Ventilationen är också en viktig del, särskilt om man använder 
evakuerande torktumlare. Många tumlare arbetar i en lokal 
med bristfällig ventilation. Det påverkar inte bara maskinen 
utan även det allmänna välbefinnandet i lokalen – ingen 
tycker om att vistas i en varm och fuktig lokal. Och när det  
gäller ventilation, är det alltid enklare att planera för tilluft 
och evakuering från början än att rätta till detta i efterhand. 
Ett sätt att avsevärt minska problemen är att satsa på tork-
tumlare med modern värmepumpsteknik. 

Det är också bra att från början planera för tillgänglighet 
vad gäller service, det vill säga att det bör vara enkelt att 
komma åt maskinerna.  

MED RÄTT SERVICE
Läs mer om 
Electrolux Service
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Bekymmersfritt ägande

Oplanerade driftstopp kan förebyggas 
och undvikas – begynnande fel hittas och 
åtgärdas.

Ökad livslängd och lägre kostnader

Produktens livscykelkostnad minskar. Man 
kan säga att om man sköter maskinen, så 
ökar livslängden och det kostar mindre att 
reparera.

Rätt skötsel

Ett serviceavtal med oss innebär också  
att service sköts av utbildade, kunniga 
tekniker. Vi lägger stora resurser på att  
utbilda våra servicetekniker.

Anpassat efter kunden

Serviceavtalen kan anpassas efter kundernas 
behov.

Jämn kostnadsfördelning

Kunden vet i förväg vad servicen kostar vilket 
ger en jämnare fördelning av kostnaderna.
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Kan man påverka livslängden på tvätt- och 
torkmaskiner? 
Ja, det kan man, genom att se till att de får ett bra, regel- 
bundet underhåll. Det omfattar även det dagliga under-
hållet, t ex att rengöra tvättmedelsfack, luddfilter (som bör  
rengöras efter varje torkomgång) och torka av luckpack- 
ningar. Vid behov även avkalkning, vilket är viktigare om 
man bor i en kommun som har hårt vatten. Mycket av det  
här kan man göra själv och det har stor betydelse för 
maskinernas livslängd. Kort sagt är ett bra råd att lämna 
maskinen som man vill finna den.

Hur kan man sänka energiförbrukningen i 
tvättstugan?
För det första bör man hålla evakueringskanalen fri från 
ludd och kontrollera att avloppsventilen inte läcker (då 
fyller maskinen på nytt vatten, vilket ökar förbrukningen).
Om man har äldre maskiner – eller till och med nya, men 
med traditionell teknik, kan man tjäna mycket mer än 
vad man tror på att byta ut dem mot nya maskiner med 
lågenergiteknik. Kostnaden för vatten- och energiför- 
brukning är så pass stor i förhållande till inköpspriset att 
investeringen tjänas in på bara några år – därefter är det 
ren vinst för både plånbok och miljö. Som en bonus kan 
övergång till lågenergilösningar också innebära att man 
kan gå ned i storlek på huvudsäkringen. Det kan innebära 
ett lägre abonnemangspris eftersom rätt säkringsstorlek 
påverkar elnätsavgiften. 

Även här kan ett serviceavtal sänka energikostnaderna, 
eftersom det ingår en miljöoptimering, som bland annat 
innebär att man justerar viktmätningen och tittar på andra 
faktorer som påverkar energiförbrukningen. För de flesta 
innebär också ett automatiskt doseringssystem en sänkt 
förbrukning av tvättmedel m m. Tvättmedel står för den 
enskilt största kostnaden i tvättstugan och genom att 
undvika överdosering kan man spara mycket pengar. 

Hur undviker man de vanligaste felen?
Det är ganska vanligt att det dagliga underhållet blir 
eftersatt. Det påverkar maskinernas livslängd, men skapar 
också allmänt dålig trivsel. Information till användarna är 
ett viktigt verktyg. Det förekommer också ganska ofta att 
kläder inte tömts på främmande föremål – det kan sätta 
igen avloppsventiler och förstöra trumman. Även här 
behövs information till användarna.

Överdosering är också ett ganska stort problem. Förutom 
onödigt höga kostnader innebär det också problem i 
maskinen – även i torkprocessen. Det är dessutom skad-
ligt för både maskiner och miljö. Ett kanske ofta förbisett 
problem är att tvättider stjäls. Har man problem med 
detta finns elektroniska system som t ex Electrolux Control 
system, som gör det möjligt att boka tvättider digitalt. Med 
systemet kan många missförstånd och irritationsmoment 
undvikas och även känslan av säkerhet ökar eftersom 
ingen annan än den som bokat tvättstugan kommer in 
under den bokade perioden. Systemet kan även skötas 
direkt i mobilen.

Vilka fördelar ur servicesynpunkt ser du med att välja 
Electrolux Professional?
Vi har mycket bra garantivillkor och snabba, säkra reserv- 
delsleveranser i hela landet. Det är viktigt, då maskiner 
som står stilla både skapar stor irritation och missnöjda 
användare. Vi har också ett väl inarbetat servicenät med 
certifierade tekniker som har stor rutin och bra utbildning. 
Därför löser vi ofta problemen direkt på första besöket.
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5 FÖRDELAR MED  
SERVICEAVTAL
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Electrolux Professional
Customer Care

Teamed to serve you.
Anytime, anywhere

Essentia

Electrolux Laundry Systems Sweden AB 
Box 325, 341 26 Ljungby

Telefon: 0372-665 00 • Fax: 0372-864 33 
els.info@electrolux.se • www.electrolux.se/professional

Avsändare: Electrolux Laundry Systems Sweden AB, Box 325, 341 26 Ljungby
Är det fel adress eller kontaktperson? Mejla oss på els.info@electrolux.se

Teamed to serve you.   
Anytime, anywhere

Essentia

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.professional.electrolux.com

Teamed to  
serve you


