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TVÄTTBJÖRNEN
Nr 1 2016

UTANFÖR BOXEN
Ridstallet i Umeå tänkte i 
nya banor när deras gamla 
tvättmaskin gick sönder.  
Det resulterade i en smidig, 
modern lösning, som till och 
med betalar sig själv. 

DE SPARADE 70 % 
Fastighetsbolaget bytte ut  
sina torktumlare mot nya 
med värmepumpsteknik och 
sänkte förbrukningen med 
över 70 %. Dessutom slapp 
man sotningsavgiften.

STUGA I SALONGEN
I Eskilstuna flyttade man in 
tvättstugan i en nedlagd 
frisersalong. Resultatet blev 
ljusare lokaler och en ökad 
trivsel och trygghet bland 
hyresgästerna.

HSB LIVING LAB
FÖLJ MED TILL FRAMTIDENS HÅLLBARA TVÄTTSTUDIO

GUIDE: 9 VIKTIGA PUNKTER VID KÖP AV TVÄTTUTRUSTNING

TÄVLING: LÖS VÅR ORDFLÄTA – VINN LÄCKER BRÖDROST!

REPORTAGE, NYHETER OCH FAKTA FRÅN ELECTROLUX PROFESSIONAL

GLÖGG OCH STEARIN – SÅ BLIR DU AV MED JULENS FLÄCKAR
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Till det 
bättre
Våra produkter är under ständig  
utveckling och vi förbättrar hela 
tiden våra lösningar. Det tjänar 
både ni och vår planet på.  
 
Ett exempel är vår lågenergiserie 
LE, som mer än halverar den 
årliga driftskostnaden genom att 
sänka kostnaden för energi,  
vatten och tvättmedel.

Det gynnar inte bara er ekonomi 
utan hjälper er också att nå era 
miljömål. Den mer skonsamma 
hanteringen innebär även att  
kläderna håller längre. Det gör 
alla till vinnare. 
 
Se www.electrolux.se/professional 
eller scanna QR-koden för mer 
information om våra LE-produkter. 

• Bättre lösningar
• Bättre utförande
• Bättre samhälle
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TIPS: SÅ FÅR DU BORT
OMÖJLIGA FLÄCKAR

Tvättbjörnen har samtalat med Anette Johansson,  
som arbetar med forskning och utveckling på 
Electrolux Professional Laundry i Ljungby. Här 
delar hon med sig av några användbara tips 
som kan komma väl till pass så här i jultider. 

Glöggfläckar
Hetta upp vatten, enklast i en kopp i microvågsugnen, till den temperatur som 
plagget tål (helst över 60°). Späd med lite bleksalt. Doppa sedan plagget i 5-10 
minuter och tvätta sedan som vanligt. Detta gäller även för fläckar från kaffe, 
the, frukt, bär och vin.

Stearinfläckar
Stearin löser upp sig vid 70°. Om stearinfläcken sitter på ett plagg som tål en  
lite högre temperatur, så kan man doppa plagget i vatten, som hettats upp till 
över 70°. För bäst effekt bör man tillsätta några droppar diskmedel eller flytande 
tvättmedel och sedan bearbeta stearinet försiktigt. Är stearinet färgat, kan man 
efteråt behöva tvätta plagget med ett tvättmedel som innehåller blekmedel. 
Man kan också stryka plagget mellan två läskpapper, som suger åt sig stearinet.  
 
Handlar det om större mängder stearin, kan plagget frysas, vartefter stearinet 
försiktigt kan plockas bort (undvika hårda föremål när stearinet skrapas bort, 
för att inte skada fibrerna). När den största mängden är avlägsnat, kan det 
som kvarstår behandlas med varmt vatten enligt ovan. Notera att stearinet 
stelnar igen så snart vattet blir kallare än 70°, varför man kan behöva upprepa 
behandlingen. Vissa textilier, som t ex broderade dukar, kan behöva lite extra 
försiktighet. Å andra sidan kanske alternativet är att slänga duken. 

 

Välj rätt tvättmedel
Vid val av tvättmedel kan det vara bra att kontrollera att det innehåller så 
kallade enzymer, som används för att bryta ned fläckarna. Dessa tvättmedel är  
i allmänhet bra och effektiva. 

Vidare bör man välja miljömärkta tvättmedel, märkta med Svanen (Nordens 
officiella miljömärkning) och/eller Falken (Naturskyddsföreningens miljö- 
märkning). Båda dessa märkningar innebär att tvättmedlet är miljövänligt, 
medan Svanen också ställer krav på tvättresultatet. 
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4 6Stallet tänkte nytt och fick en  
bättre lösning. Och bättre service.

I DETTA NUMMER

Följ med till framtiden. Vi besöker  
HSB Living Lab på Chalmers.

FRAMTIDENS 
TVÄTTSTUDIO

10

Sött och gott
Imponera på gästerna! Följ våra läckra  
recept som du hittar på sidan 10.

UTANFÖR
BOXEN

8Vi besöker Ljungby Arena och 
pratar tvätt och hockey.

RENT SPEL I NYA  
LJUNGBY ARENA

Tvättbjörnen utges av: Electrolux Laundry Systems Sweden AB Adress: Box 325, 341 26 Ljungby Telefon: 0372-665 00 
E-post: els.info@electrolux.se Hemsida: www.electrolux.se/professional Ansvarig utgivare: Johan Granrot: 0372-665 35

11

Tävling – vinn brödrost
Lös vår ordfläta och vinn en snygg brödrost i 
retrostil. Ytterligare nio vinner ett badlakan.

14

70 % lägre förbrukning
40 nya torktumlare med ny teknik gjorde att 
fastighetsbolaget sparade över 400 000 kr/år.

12Nyrenoverad tvättstuga gav flera 
fördelar och fräscha lokaler.

NY TVÄTTSTUGA I 
GAMMAL SALONG 

15

Guide: Välj rätt utrustning
Tvättbjörnen tipsar om vad du ska tänka 
på när du väljer tvättutrustning.
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FRAMTIDENS TVÄTTSTUDIO

Stort intresse för tvättstudion under invigningen av HSB Living Lab

Tvättstudion är belägen direkt innanför entrén

HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg är ett världsunikt forskningsprojekt 
där forskare samarbetar med kommun och näringsliv. Här bor studenter och 
gästforskare samtidigt som de är en del av forskningen. Alltifrån sociala 
beteenden till tekniska funktioner, material och energiflöden analyseras  
i syfte att hitta smarta, hållbara lösningar för framtidens boende. 

HSB Living Lab består av moduler där  
i princip allt kan komma att ändras eller 
flyttas allt eftersom projektet fortgår.  
Fler än 2 000 sensorer mäter och ger 
information om allt ifrån öppnade 
kylskåpsdörrar till vattenförbrukning och 
termiska flöden. Dessa mätvärden blir 
sedan underlag för slutsatser som kan 
komma att underlätta innovationer för 
framtidens boende. 
 
Det ställer vissa krav på de boende, som 
fick skicka in en ansökan om ett rum på 
HSB Living Lab. De fick även genomgå 
intervjuer. – Det är viktigt att man vill 
bidra till forskningen om ett hållbart 
boende i framtiden och att man inte har 
några problem med att det man gör här 

Läs mer om  
HSB Living Lab
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Frida Tropp ställer upp för forskningen

HSB Living Lab på Chalmers i Göteborg

registreras och analyseras av forskarna, 
detta var man noga med att påpeka från 
HSBs sida, säger Frida Tropp, en av de 
boende på HSB Living Lab. – Men det 
handlar samtidigt om sensorer,  inte t ex 
kameror i sovrummet, det är inget Big 
Brother, lägger hon till. 
 
Även tvättvanor är föremål för den  
forskning som bedrivs i huset. Topp- 
modern tvättutrustning med energi- 
smarta lösningar är installerad i huset 
och tvättstudion, som den här kallas, är 
intressant nog placerad direkt innanför 
entrén istället för att, som brukligt är, 
gömmas nere i en källare. 
 
Tvättstudion är här även tänkt att fungera 
som ett socialt utrymme, där de boende 
kan träffas och umgås medan de hanterar 
sin tvätt. Och placeringen uppskattas. 
 
– Det känns naturligt, säger Rebecca  
Eurenius, Lovisa von Scheele och Matilda 
Jerkeman som alla bor i huset. Att det 
skulle kännas obekvämt att stå med  
smutstvätten inför grannarna är inget de 
har tänkt så mycket på. – Alla behöver ju 
tvätta och det är lika för alla, kommenterar  
Rebecca Eurenius. Tvättutrustningen tycker  
de fungerar bra och de uppskattar särskilt 
det automatiska doseringssystemet som 
gör att de aldrig behöver tänka på hur 
mycket tvättmedel som behövs.

Tvättutrustningen levereras av Electrolux 
Professional, som är en av flera samarbets- 
partners i projektet. Maskinerna har 
sensorer som mäter mängden tvätt och 
automatiskt ser till att precis rätt mängd 
vatten och kemikalier tillsätts. Detta sparar 
stora mängder vatten, kemikalier och  
energi, upp till 66 %, och kan alltså redan 
nu sägas bidra till en hållbar framtid.  
 
– Projektet är en del av satsningen The 
Research Hub, som syftar till att fokusera 
på forskning och generera talanger kring 
våra kärnområden, säger Mattias Johansson, 
innovationschef på Electrolux Professional. 
– För oss innebär projektet att vi får 
tillgång till data, beteendemönster och 
kunskap som sätter in våra produkter i ett 
bredare perspektiv och ger oss en djupare 
förståelse inför utvecklingen av lösningar 
inför framtiden. Vi ser också stora 
möjligheter med en ökad närvaro vid 
universitetet och de nya innovations- 
nätverken som projektet för med sig.

“Särskilt uppskattat är det helt 
automatiska doseringssystemet 
som gör att man aldrig behöver 
tänka på hur mycket tvättmedel 
som behövs.”
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UTANFÖR BOXEN 

Kombinationen av en digital betallösning tillsammans med en tvättmaskin 
med verksamhetsanpassade program samt automatisk dosering av tvättmedel 
och impregnering har inneburit en förenkling för alla inblandade parter. 

Ryttarföreningen behövde en tvättmaskin. Nu står den nya proffsmaskinen  
på plats och uppfyller alla deras önskemål, eftersom den alltid är tillgänglig.  
Dessutom ökade servicenivån. 

Umeå Ryttarförening var i behov av  
en ny tvättmaskin då den gamla sjöng  
på sista versen. Många diskussioner 
om pris och val av modell uppstod. 

Bökigt och begränsat
Det fanns önskemål om att den nya 
tvättmaskinen skulle utrustas med 
samma pollettsystem som använts i 
den tidigare.  
 
Efter att ha frågat olika personer hur 
de upplevde systemet framkom det 
dock ganska snart att användarna 
tyckte att pollettsystemet var osmidigt 
och bökigt, eftersom varje pollett var 
tvungen att köpas på kontoret, två 
våningar ovanför tvättstugan. Detta 
kunde dessutom bara göras under 
kontorstid, vilket förstås begränsade 
tillgången till maskinen.  

Enkelt, effektivt och modernt
– Detta gjorde att vi började söka efter 
andra lösningar, säger Peter Eriksson,  
som är kassör i ryttarföreningen. Han 
fortsätter: – Ganska snart kom vi fram  
till att en lösning med SMS-betalning 
kändes användarvänlig, modern och 
effektiv. Vår lokala återförsäljare,  
Fastighetstvätt i Umeå AB, tog fram en 
lösning i form av en tvättmaskin,  
W5105H, en styrenhet för SMS- 
betalning, en doseringspump och 
även ett åtta års fullserviceavtal, som 
skulle finansieras via Wasa Kredit.  
 
En sådan lösning påverkade inte 
föreningens likviditet och gav ett 
positivt cashflow från dag ett. Det  
var sedan inte svårt att fatta beslut i  
frågan – och såhär i efterhand upplever 
våra medlemmar att de har fått en 

mycket smidigare och bättre lösning 
än tidigare. 
 
Izabelle Forsenberg, som har sin häst 
på stallet, ser framförallt två fördelar 
för henne som brukare av maskinen: 
– Det är smidigt att betala via SMS 
eller App – och sen är det bara att 
starta maskinen. Den andra fördelen 
är att det alltid finns tvättmedel och 
att tvättmaskinen doserar rätt mängd 
via doseringspumpen.

Ledningen för Umeå Ryttarförening 
känner sig trygga med affären. De har 
fått med ett fullserviceavtal på åtta år  
som ger kontroll över maskinens drift-  
och underhållskostnader och dessutom 
betalar tvättmaskinen sig själv före 
finansieringstidens utgång, tack vare 
SMS-betallösningen.

Umeå Ryttarförening

Läs mer om  
maskinen i  
reportaget: 
W5105H
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Isabelle Forsenberg är nöjd med SMS-lösningen från Fastighetstvätt/Electrolux

Kombinationen av en digital betallösning tillsammans med en tvättmaskin 
med verksamhetsanpassade program samt automatisk dosering av tvättmedel 
och impregnering har inneburit en förenkling för alla inblandade parter. 

Modern SMS-lösning Specialprogram Nöjda med affären
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Terry Hägg, materialansvarig på Ljungby Arena

Hockeylaget Troja-Ljungby inleder alltid sina matcher med rent spel.   
Åtminstone vad utrustningen beträffar. Tröjor, skydd och allt annat som  
varje spelare måste dra på sig minuterna före nedsläpp ska vara både 
hela och rena när isparketten tas i besittning. 

Ansvaret för denna nog så viktiga detalj 
vilar på Terry Hägg, som är heltidsanställd 
materialförvaltare i A-laget. Han ser 
troget till att vakta dörren till båset varje 
match och förser svettiga spelare med 
såväl handdukar som vattenflaskor medan 
iskrigets vågor böljar heta på andra sidan 
planket. 

Mellan matcherna går tempot in i lugnare 
vatten bakom kulisserna i den nybyggda 
arenan. Men som materialansvarig har 
Terry inga problem att fylla arbetsdagen, 
och han trivs som fisken i vattnet.
– Skridskor ska slipas, allt trasigt ska lagas  
eller ersättas med nytt, klubborna ses över,  
med mera med mera, säger han. Allt måste 
vara i toppskick inför nästa drabbning.  

Läs mer om  
det automatiska
doseringssystemet
i artikeln

RENT SPEL I NYA ARENAN
MED SIKTE PÅ ALLSVENSKAN
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Tvättmedel för sport, specialprogram och automatiskt doseringssystem underlättar livet i arenan. 

“Både tvättmaskin och torktumlare funkar perfekt och är 
enkla att programmera.”

En materialare är något av en allt i allo 
som ska sköta och hålla reda på en mängd 
olika saker. Allt från tejp till slipmaskin.
Ingenting får saknas i bagaget när bussen 
drar i väg för bortamatch.

Ren tvätt en nyckelpunkt
Tvätten är en viktig nyckelpunkt på Terrys 
dagordning. Hela och rena spelardräkter  
är en del av lagets ansikte utåt. Men det är  
inte enbart tröjor och byxor som ska vara 
fräscha inför matchstart. Även handskar, 
andra skydd på kroppen och inte minst 
underställen måste kännas komfortabla 
och dofta rent för att hjälpa varje spelare 
att prestera på topp när det gäller. 

Dessutom går det åt ett försvarligt antal 
handdukar och badlakan under matcherna. 
Såväl hemmalag som bortalag ska kunna 
torka svetten ur pannan ordentligt, både i 
båsen och i omklädningsrummen.

Det är med andra ord inga små volymer 
tvätt som Terry har att jobba med. Men 
tack vare proffsmaskiner från Electrolux i 
Ljungby Arenas nyinredda textilvårdsrum 
går arbetet som en dans. 
– Både tvättmaskin och torktumlare funkar 
perfekt och är enkla att programmera, 
förklarar Terry. Jag använder i huvudsak 
två program: frotté och funktionskläder. 
Ett tryck på knappen, och maskinerna 
sköter resten. 

Automatisk dosering
Doseringen av tvättmedel sker helt per 
automatik. Detta är praktiskt, eftersom 
kemikalierna specialkomponerats för att 
fungera optimalt. – Vi använder särskilt 
tvättmedel avsett för sport, berättar Terry. 
Det öppnar mikroporerna i textilier och 
handskar så att bakteriebeläggningar och 
smuts avlägsnas även i så låg temperatur 
som 40°. Både skonsamt och effektivt.

Terry började som materialansvarig på 
klubben för fyra år sedan. Detta var 
samtidigt som laget föll ur Allsvenskan 
och hamnade i division 1. 
– Det var på den gamla ishallens tid, 
berättar Terry. Textilvårdsrummet vi 
hade då används nu av damlag och 
juniorer. Maskinerna där kommer också 
från Electrolux och fungerar fortfarande 
lika bra.

Rent hus med motståndarna
Den nya arenan, som invigdes tidigare  
i år, har naturligt nog inneburit ett 
stort lyft, både för Troja och publiken. 
Målsättningen är förstås att återerövra 
en plats i hockeyns allsvenska division, 
och man är på god väg. Laget har redan 
kvalificerat sig för spel i Allettan när 
vårsäsongen drar igång. 
– Vi ska göra rent hus med motståndarna, 
lovar Terry. Allsvenskan nästa!
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Mozartkulor

Ingefärs- 
päron

Antal:  40 st
Tidsåtgång:  ca 3 h

Ingredienser:
500 gr mandelmassa av god kvalitet
250 gr nougat (typ Odense)
5-6 dl florsocker
3 msk konjak (eller rosenvatten)
40 hasselnötter
400 gr blockchoklad
2-3 droppar matolja

Gör så här:
Börja med att rosta hasselnötterna i en 
gjutjärnspanna eller liknande. Rosta på 
medelhög värme och skaka pannan kon-
tinuerligt tills nötternas skal blir mörkare 
och börjar falla av. Passa dem så att de 
inte blir brända, vilket de snabbt blir 
om de ligger still för länge i pannan. Ta 
pannan från värmen och låt dem svalna 
något. Pilla sedan bort allt löst sittande 
skal och ställ in nötterna i kylskåp.

Dela nougaten i 40 lika stora tärningar  
och ställ sedan in hälften av dem i 
kylskåp. Ta fram de avsvalnade nötterna 
och tryck in den i nougattärningarna. 
Forma sedan nougaten till små bollar 

med händerna. När du är klar med 
hälften, tar du fram resten ur kylskåpet. 
Arbeta snabbt. Blir du för varm om hän-
derna, så kyl ned dem med kallt vatten 
från kranen och fortsätt sedan. 

Ställ nu nougatbollarna i kylen. Riv 
mandelmassan och blanda den sedan 
med florsocker och konjak tills du får 
en slät deg. Tillsätt mer florsocker eller 
konjak tills du får en lagom konsistens, 
du ska kunna forma massan till en slät, 
blank boll. Kavla sedan ut marsipanen på 
en skärbräda (gärna plast) tills du får en 
slät yta. Dela marsipanen i 40 lika stora 
bitar. Sätt in hälften i kylskåp.

Tryck in nougatbollarna i marsipanbitarna 
och forma på nytt bollar. Kyl händerna 
om du blir för varm. När du gjort alla 40 
bollarna, ställ in dem i frysen. 

Smält 200 gr choklad i taget i vattenbad. 
Om du använder mörk choklad, tillsätt 
en droppe (inte mer) matolja, så får du en 
blank, fin yta. Ta fram marsipanbollarna 
och rulla dem i chokladen. Ställ dem 
sedan att svalna på bakplåtspapper. Kyl 
ned och njut. Håller flera veckor i frysen.

Ingredienser:
5 dl vatten
3 dl socker
1 citron
3 krm ingefära
8 päron
Konjaksgrädde:
3 dl vispad grädde smaksatt med
1–2 tsk konjak

Gör så här:
Häll upp vatten i en kastrull med 
socker, citron och ingefära. Skala 
och dela päronen i halvor, ta ur 
kärnhusen. Är päronen små räcker 
det att bara skala dem och koka 
dem hela. Lägg i päronen i socker-
lagen. Koka päronen tills de blir 
mjuka. Kan avnjutas varma eller 
kalla efter tycke och smak. 
 
Servera med konjaksgrädden.
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RECEPT & TÄVLING
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TÄVLING – VINN BRÖDROST

*Genom att delta i tävlingen accepterar du att ca en gång per månad ta emot ett digitalt nyhetsbrev från  
Electrolux Professional. Önskar du inte ta emot detta kan du när som helst avregistrera dig som mottagare.

Lös ordflätan och skicka in lösningen till els.info@electrolux.se.* Bland de rätta 
svaren lottar vi ut en vinnare som får en snygg brödrost från Electrolux. Övriga 
nio vinnare får ett badlakan hemskickat. Glöm inte att uppge adress och telefon-
nummer. Vi behöver ditt svar senast 13 januari. Lycka till!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:  Fågel förknippad med naturskydd
2:  En innovativ tvättlösning i Umeå finns i ett sådant
3:  Sådana fläckar löses vid 70 grader
4:  Enkelt sätt att betala för tvätten
5:  Med ett bokningssystem skapas en sådan.
6:  Här flyttade en tvättstuga in i en nedlagd frisersalong
7:  Vanligen dyrast i tvättstugan, sett över en tvättmaskins livslängd
8:  Sådana finns i fyra grupper och är bra på att lösa fläckar
9:  På HSB Living Lab finns fler än 2 000 sådana
10: Hållbara lösningar är bra för denna (uppifrån och ned) 

1:a pris:
Electrolux brödrost 
i snygg retrostil. 
EAT7100R, röd/silver 
(värde ca 700 kr)

2-10:e pris:
Stort, mjukt bad-lakan  
70 x 140 cm
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lapp på tvättmaskinen med texten ”kan 
du lägga min tvätt i tumlaren när den är 
klar”. Eller också hade någon helt enkelt 
snott min tvättid!

Tryggt och säkert
Efter ombyggnaden händer aldrig något 
sådant. Det elektroniska bokningssystemet 
ser till att bara den som bokat tvättpasset 
släpps in. Samtidigt har den utökade 
kapaciteten med fler tvättgrupper och 
tidsstyrd bokning inneburit att trängseln 
helt försvunnit. Numera finns alltid 
ett tillgängligt pass att boka för varje 
hyresgäst. 

Det känns både tryggt och säkert, tycker 
Andreas Forsberg.

NYTT LIV I FRISERSALONGEN

Stort intresse för tvättstudion under invigningen av HSB LL

Tvättstugan räckte inte längre till för hyresgästerna i de 286 lägenheterna och 
maskinerna var både nedslitna och omoderna. I det läget beslöt nye hyresvärden, 
Akelius Fastigheter, att riva ut det gamla och satsa på en modern och fräsch  
tvättmiljö med helt ny maskinell utrustning. Men utrymmet i fastigheten på 
Västeråsgatan mitt inne i Eskilstuna var begränsat. En nedlagd damfrisering  
i lokalen intill blev lösningen.  

– Vi behöll de stora skyltfönstren mot 
gatan, men bytte till frostat glas, berättar 
Christer Engström, Property Manager på 
Akelius Fastigheter i Eskilstuna. Detta 
resulterade i ett fantastiskt ljusinsläpp i  
en insynsskyddad och inbjudande miljö!

Sänkt energiförbrukning
I projektet ingick också en totalrenovering 
av den tidigare tvättstugan. Den gamla 
utrustningen byttes mot nya maskiner av 
lågenergityp och den föråldrade tavlan  
med tvättcylindrar ersattes med ett nytt, 
elektroniskt bokningssystem.  

När renoveringen var avslutad kunde 
Akelius Fastigheter notera en avsevärt 
sänkt energiförbrukning. 

– Elräkningen har reducerats med uppemot 
25 procent, kanske mer, förklarar Christer 
Engström. Våra två tidigare torktumlare 
drog 26 kW, medan våra fyra nya, med 
värmepumpsteknik bara drar 20 kW – 
tillsammans! Både vi och våra hyresgäster 
är mycket nöjda med såväl utrustning som 
service från Electrolux! 

På köpet har såväl trivselfaktorn som 
säkerheten för hyresgästerna höjts med 
flera pinnhål. Skillnaden går inte att 
beskriva i ord, tycker Andreas Forsberg, 
en av dem som bor i huset.
– Förr kunde jag hitta min blöta tvätt  
utplockad i en hög på golvet när jag kom 
ner för att flytta över den till torkning, 
berättar han. Ibland kunde det sitta en 

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

Läs mer om  
den energieffektiva  
värmepumpstumlaren 
T5190LE
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– Förr var det inte ovanligt med dispyter 
när maskinerna dubbelbokats, förklarar 
han. Men numera, när det inte längre 
går att stjäla eller förväxla tvättider, har 
vi hyresgäster istället börjat prata med 
varandra i positiva ordalag när vi möts  
i trappan! 

Höjd säkerhet med elektroniskt bokningssystem

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

Specialkonstruerad ramp för ökad tillgänglighet

Nya lågenergimaskiner

“Numera finns 
det alltid ett  
tillgängligt pass 
att boka för  
varje hyresgäst”
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70 % LÄGRE FÖRBRUKNING

Ny teknik gav fastighetsbolaget en besparing på över 400 000 kr. Per år!

Det har blivit ett rent nöje att tvätta med nya maskiner i 
fräscha lokaler, tycker Tomas Wiklund, hyresgäst.

Allmännyttiga Fastighets AB Förvaltaren i Stockholmsförorten Rissne har 
satt upp den ambitiösa målsättningen att bli ett energineutralt företag år 
2018. Men för att nå det målet krävs tuffa nedskärningar av elkonsumtionen 
i företagets bostadsbestånd, som omfattar cirka 2 200 lägenheter. Genom 
att byta till torktumlare med energisnål värmepumpsteknik i de trettiotalet 
tvättstugorna är man nu en bra bit på väg mot målet. 

Konventionella torktumlare är stora  
energislukare. För att få ner förbrukningen 
beställde företaget därför 40 nya tumlare 
med värmepumpteknik från Electrolux 
på ett bräde. Besparingseffekten blev 
häpnadsväckande. Förbrukningen sänktes 
med över 70 %! 

– Det var inget fel på de maskiner vi 
hade tidigare, förklarar Martin Carlberg, 
underhållsprojektledare i Fastighets AB 
Förvaltaren. Men trots att de yngsta 
exemplaren bara hade två år på nacken så 
lönade det sig att byta ut dem!

Fler effekter
Besparingseffekten ökade ytterligare en 
bit genom att alla frånluftskanaler som 

MED 40 NYA LE-TORKTUMLARE
Läs mer om  

den energieffektiva  
värmepumpstumlaren 

T5190LE
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El- och vattenförbrukning
Efterfråga dokumenterade beräkningar av el-  
och vattenförbrukning – och de besparingar  
ni uppnår genom att ersätta maskinerna.

Automatisk viktmätning
Automatisk viktmätning optimerar centrifuge- 
ringen, oavsett last. Det ger torrare kläder – och  
kraftiga besparingar när maskinen inte är full.

Särskilda program
Försäkra dig om att maskinerna kan program-
meras för att möta användarnas behov. Finns 
program för snabbtvätt? Desinfektion?

Automatisk tvättmedelsdosering
Automatisk tvättmedelsdosering gör att smuts 
på och runt maskinerna kan undvikas och att 
rätt mängd tvätt- och sköljmedel används, 
vilket är bra både för mijön och ekonomin.

Kapacitet
Rätt antal maskiner med rätt kapacitet för era 
behov minimerar väntetider och skapar nöjda 
användare. Motsatsen leder till irritation.

Bokningssystem
Ett modernt bokningssystem bidrar till ett mer 
effektivt utnyttjande av tvättutrustningen, gör 
det enkelt att hitta lediga tider, skapar trygg-
het och nöjda användare. Ni slipper klagomål.

Avyttring av de gamla maskinerna
Se till att bortforsling och miljöriktig hantering 
av din gamla tvättutrustning ingår i priset. Det 
sparar både tid och pengar.

Kontant, finansiering eller leasing?
Hur ni väljer att betala den nya utrustningen 
beror på ekonomi och behov. Se till att få en 
finansieringslösning som passar er.

Serviceavtal
Överväg ett serviceavtal. Det innebär en ökad 
kontroll över drift- och underhållskostnaderna 
och att större, kostsamma reparationer kan 
undvikas. 

Guide vid inköp 
av professionell 
tvättutrustning
1

2

3

4

5

6

7

8
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evakuerade värmen från de gamla tumlarna kunde slås igen. 
Samtidigt togs alla radiatorer bort – de behövs inte längre 
eftersom värmen från de nya torktumlarna stannar kvar i 
lokalerna. 

– Vi byggde om några av våra äldsta tvättstugor i samband med  
installationerna av nya maskiner, förklarar Jörgen Batz, som är 
arbetsledare i företaget. Då installerades samtidigt automatisk 
LED-belysning, som sänker elförbrukningen en bit till.
– Som ytterligare grädde på moset sparar vi in sotningsavgiften 
för de frånluftkanaler som inte längre finns, tillägger Robin 
Östberg, kvartersvärd i bostadsområdet, och fortsätter:  
– Dessutom blir utomhusklimatet fräschare utan frånluft. 
Våra hyresgäster slipper nu lukten av tvättmedel omkring 
uteplatser och gångstråk.

Nöjda hyresgäster
Resultatet av ombyggnaden blev inte enbart en ekonomisk 
och miljömässig vinst. Dessutom skapades nya och fräschare 
tvättmiljöer till hyresgästernas stora glädje. 

– Det blev mycket bättre än jag vågade hoppas på, menar  
Tomas Wiklund, hyresgäst sedan 24 år tillbaka. Inte nog med  
nya maskiner och ljusa trevliga lokaler. Dessutom har vi fått 
bokningssystem, som eliminerar de gamla problemen med  
stulna tvättider och obehöriga som tidigare kunde komma 
och gå obehindrat i tvättstugan. Nu har det blivit ett rent 
nöje att gå ner och tvätta! Kevin Salehi, distriktschef på  
Electrolux i Stockholmsregionen, är givetvis också mycket nöjd  
över det positiva samarbetet med Fastighets AB Förvaltarens  
personal. – Det här är den största ordern av torktumlare på ett  
bräde som jag varit med om att teckna, säger han. Självklart 
är vi väldigt tillfreds med att resultatet blivit så bra, för såväl 
hyresgäster som förvaltning.

“Trots att de yngsta  
exemplaren bara hade 
två år på nacken lönade 
det sig att byta ut dem!”

Besparingskalkyl: 

Kalkyl för besparingseffekten efter utbyte av 40  
frånluftstumlare till T5190LE med värmepumpsteknik)

Snitt: 7 starter per dag. Elkostnad: 1,2 kr/kWh 

Driftskostnad innan byte med tidigare frånlufts- 
torktumlare T4190: 483 000 kr/år. 

Driftskostnad vid byte till T5190LE: 139 000 kr/år 

Årlig besparing: 483 000 - 139 000 = 344 000 kr/år

Bonus för denna kund: Slopad sotningsavgift* om 
70 000 kr/år (20 stugor á 3 500 kr). 

Total besparing: 344 000 + 70 000 = 414 000 kr/år
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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

TVÄTTBJÖRNEN BLIR DIGITAL
– SE TILL ATT DU FÅR DEN!
Som ett led i vår omsorg om vår planet, kommer Tvättbjörnen att distribueras 
digitalt, med början under 2017.

Försäkra dig om att du får den genom att skicka ett mejl till els.info@electrolux.se 
eller scanna QR-koden nedan för att skicka det direkt.

Tvättbjörnen är helt kostnadsfri och du förbinder dig inte till något. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

 


