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BAKTERIEREDUKTION
Dessa dokument har begärts ut från LKF (Lunds Kommunala
bostadsbolag), med hänvisning till offentlighetsprincipen, och
erhållits därifrån under oktober 2019.

Svensk innovation för hållbar och kemikaliefri
tvätt har fått nya godkända tester för bakterier.
Det svenska innovationsföretaget SWATAB har gjort nya tester
och kan idag redovisa godkända tvättresultat utan tvättmedel,
inte bara för fläckar utan även för bakterier enligt rådande krav.
SWATAB har ett patenterat filtersystem som omvandlar vanligt kranvatten till DIRO®-vatten.
Detta vatten ersätter tvätt- och sköljmedel. Kopplat till tvättmaskinen blir textilierna rena,
fräscha, mjuka och sköna helt utan kemikalier.
– Vårt patenterade filtersystem är unikt och minskar kemikalieanvändning, energi och
driftskostnader. Med DIRO® -vatten maximeras den positiva påverkan på hälsa och miljön. Vi
vill bidra till en renare värld och en hållbar framtid, säger Mats Marklund, vd för SWATAB.
Fördelarna med DIRO®- vattnet är många och omfattar allt från hälsa och miljö till energi och
ekonomi. Den helt kemikalie- och doftfria tvättmetoden är gynnsam för allergiker och
tvättmetoden släpper inte ut några kemikalier från tvättmedel. Energibesparing blir stor
genom kortare tvättprogram och lägre temperaturer. Dessutom bidrar DIRO ®- vattnet till ökad
livslängd på tvättmaskiner och torktumlare som förblir rena från kalkuppbyggnad och
mögelbildning.
– Att koppla DIRO® till tvättmaskinen gör det möjligt att tvätta klimatsmart och rent helt utan
tvätt- och sköljmedel. Vi måste alla ta vårt ansvar för den enda planet vi har och SWATABs
fokus är att utveckla produkter och tjänster med hög kvalitet och som bidrar till våra kunders
miljömål, säger Katarina Klöfverskjöld, Marknadschef.
Idag finns DIRO® installerat i ett antal tvätterier, fastigheter, förskolor, hotell, vårdhem och
tvättstugor runt om i Sverige och bland SWATABs samarbetspartners återfinns bland annat
maskintillverkare som Miele och PODAB samt modultillverkaren ReCap.
För mer information och kontakt:
Mats Marklund, VD
0721 - 91 01 90
mats.marklund@swatab.com

Katarina Klöfverskjöld, Marknadschef
0733 - 46 69 09
katarina@swatab.com

DIRO® har godkänt patent EP2848179A1 och tvättmetoden har godkänt tvättresultat enligt
EU Ecolabel.
SWATAB har fått följande utmärkelser:
• Rapidus - Årets friskt vågat 2018
• WIN Water Award 2018
• WWF Climate Solver 2017
• SDSN Oceans Solution Report 2017
• Malmö Cleantech City Award 2016.
SWATAB är ett innovativt företag i framkant som satsar på utveckling och tillverkning av
hållbara, kemikaliefria lösningar för tvätt och rengöring.
Note: Hygientvätt gäller för minst 60 grader i 20 minuter.

www.swatab.se
Scandinavian Water Technology AB

Adress:
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
Sverige

E-mail:
info@swatab.com
Hemsida:
www.swatab.com

Org.nr: 556936-4291
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INKÖP AV TVÄTTSYSTEM ENL.
”DIREKTUPPHANDLING”
Dessa dokument har begärts ut från LKF (Lunds Kommunala
bostadsbolag), med hänvisning till offentlighetsprincipen, och
erhållits därifrån under oktober 2019.
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30 dagar netto

Fakturaperiod

Dröjsmålsränta

0.00 %

2019-08-28

Övrig fakturainformation

Radinformation
Beloppet
inkluderar

Rad nr
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Kvantitet

À-pris

1

385802-145

DIRO®-TM22
Leveransdatum: 2019-08-28
Ert ordernummer: Obj;1611-03-Ö007/ Prj;8537

1.00 styck

184900 SEK

Moms %

184900.00 SEK

Belopp

2

93

Frakt
Leveransdatum: 2019-08-28
Ert ordernummer: Obj;1611-03-Ö007/ Prj;8537

1.00 st

1250 SEK

1250.00 SEK

Momsinformation
Moms %
25.00

Momsbelopp

Momspliktigt belopp

46537.50 SEK

186150.00 SEK

Fakturatotal
Totalt belopp exkl. moms

Totalt momsbelopp

Öresavrundning

Belopp att betala

186150.00 SEK

46537.50 SEK

0.50 SEK

232688.00 SEK

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
21375 Malmö
SE

Företagsinformation
Organisationsnr: 556936-4291
Momsregistreringsnr: SE556936429101
Godkänd för F-skatt

Telefon
0706898367
E-post
sandra@skansktmaleri.se

Bankuppgifter
Bankgiro: 198-1786
BIC: BGABSESS
Betalningsreferens: 201901493
IBAN: SE7880000831395240320308
BIC: SWEDSESS
Betalningsreferens: 201901493
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Aktivitet

Motpart
30
30
30

Valuta
SEK
SEK
SEK
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Belopp
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116 344,00
4 409,43
232 688,00

Basbelopp
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116 344,00
4 409,43
232 688,00

Datum
2019-10-10

Signerad

Konterad
LKFLUND\ao
LKFLUND\ao
LKFLUND\ao

Skapad
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Inköpsordernr

Inköpsorderrad

Typ
Kommentar/Fritext

OFFERT

ID: 20190517-A001

2019-05-17

Lunds Kommuns Fastighets AB
Att: Staffan Gatte
Box 1675
221 01 LUND

Hej
Det gläder oss att LKF funderar på att investera och införskaffa ett DIRO® filtersystem för att kunna
erbjuda era hyresgäster en kemikaliefri tvättstuga
Projekt: Tvättstuga/ Grönegatan
Produkt
DIRO® TM22
Frakt

Antal
1
1

Pris
184 900
1 250

Total pris
184 900 SEK
1 250 SEK

Pris:
Moms:
TOTAL PRIS:

186 150 SEK
46 538 SEK
232 688 SEK

Installation tillkommer
25%

Garantitid: 2år
Förlängd garanti 5 år (2+3), kostnad 5 500 kr exkl. moms
Förlängd garanti 7 år (2+5), kostnad 9 245 kr exkl. moms
Jag hoppas att offerten uppfyller det vi har diskuterat. Om något saknas eller om Ni har några frågor,
snälla ring mig eller skicka mig ett e-mail så löser vi eventuella frågor.

Bästa hälsningar

Anders Rafstedt
E-mail: anders.rafstedt@swatab.com
Mobil: +46 (0) 721-91 00 23

Scandinavian Water Technology AB

Adress:
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
Sverige

E-mail:
info@swatab.com
Hemsida:
www.swatab.com

Org.nr: 556936-4291

1

Scandinavian Water Technology AB

Adress:
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
Sverige

E-mail:
info@swatab.com
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ORDERBEKRÄFTELSE
ID: 20190517-A001

2019-05-20

LKF
Att: Staffan Gatte
Box 1675
221 01 LUND

Hej Staffan

Tack för Er beställning (190520:147) av DIRO®-TM22 filtersystem med 400L tank för kemikaliefri tvätt
till tvättstugan på Grönegatan 3. Vänligen titta igenom orderbekräftelsen så att allting stämmer med
vad vi har kommit överens om.

Produkt
DIRO® TM22
7 års garanti (2+5)
Frakt

Antal
1
1
1

Pris
184 900
9 245
1 250

Total pris
184 900 SEK
9 245 SEK
1 250 SEK

Installation tillkommer
Pris:
Moms:
TOTAL PRIS:

25%

195 395 SEK
48 849 SEK
244 244 SEK

*Leverans och installation är beräknat till 2019-08-28
Om något saknas eller om Ni har några frågor, snälla ring mig eller skicka mig ett e-mail så löser vi
eventuella frågor.

Bästa hälsningar

Anders Rafstedt
E-mail: anders.rafstedt@swatab.com
Mobil: +46 (0) 721-91 00 23
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RESONEMANG OCH EKONOMISK KALKYL INFÖR
INKÖP (INTERNDOKUMENT LKF)
Dessa dokument har begärts ut från LKF (Lunds Kommunala
bostadsbolag), med hänvisning till offentlighetsprincipen, och
erhållits därifrån under oktober 2019.

Pilot-projekt - tvättmedelsfri tvätt
1. Bakgrund
LKF har som övergripande miljömål att minska energiförbrukning och kemikalieanvändning
samt skapa möjligheter för våra hyresgäster att leva hållbart.
Affärsutveckling och Teknisk Service har varit på studiebesök hos AF Bostäder för
information och erfarenheter av tvättmedelsfri tvätt.

2. En svensk innovation
DIRO filtersystem ersätter allt tvätt-, blek- och sköljmedel som används i tvättmaskiner. DIRO
är testat av SWEREA IVF och har en godkänd rengöringseffekt enligt EU-blommans tester
för tvättmedel. DIRO avlägsnar smutsen från kläderna helt utan kemikalier redan vid låga
temperaturer. DIROvatten är temperaturoberoende och kan användas vid alla de vanliga
programmen 30, 40, 60 och 90 grader. Tester har även visat att det blir rent med kallvatten.
Filtret och tanken kopplas in mellan inkommande vatten och tvättmaskinen. Filtret
avjoniserar vattnet innan tvätt och ger vattnet förmågan att reagera mot fett och bakterier på
samma sätt som tvättmedel, så att det lossnar från tyget (bindningen som håller fast smutsen
på tvätten bryts). Smutspartiklarna sköljs bort. Företaget som har tagit fram metoden heter
Scandinavian Water Technology AB, Swatab och finns i Malmö. Swatab har världspatent på
DIRO®.

Scandinavian Water Technology AB, Malmö
Web: www.swatab.com

3. Fördelar
Fördelar LKF
•

Tvätt-utrustning
¾ Minskat servicebehov på tvättmaskiner med ca 50 – 60%. Besparing 10 000
kr/år (2 000 kr x 5 tvättmaskiner)
¾ Minska eller ta bort uppvärmningen på tvättmaskiner. Energivinst 1 – 1,5 kWh
à 1,25 kr/kwh per tvätt, dvs ca 20 000 kr/ år (5 tvättmaskiner)
¾ Minskad tids- och energiåtgång i torkutrustning med upp till 40%. (Tvätt- och
sköljmedel förlänger torktiderna)
¾ Ökad livslängd på tvättutrustning (Ökning från 10 år till 15 år)

•

Utrymme
¾ Minska underhåll i tvättstugan (städning mm.). Besparing ?kr/år

•

Miljö
¾ Mindre utsläpp till reningsverk (zeoliter (mineralpartiklar) finns i de flesta
tvättmedel för mjukgörande effekt. Även andra svårnedbrytbara kemikalier
som t.ex. tensider kan förekomma i tvättmedel, främst i lågpristvättmedel)
¾ För varje 5 kg-tvätt med DIRO minskas utsläpp av CO2 med upp till 1 kg
(enligt WWF uträkningar)
¾ Det avjoniserade vattnet kan även användas för städning av t.ex. trapphus
(tappkran sätts in)

•

Klagomål
¾ Färre klagomål på bristande städning eftersom många klagomål idag handlar
om kladd efter tidigares hyresgästs tvätt- och sköljmedel.

•

Varumärke
¾ Stärker varumärket utifrån aspekt proaktiv aktör som bidrar till att skapa ett
mer hållbart samhälle

För hyresgäster
•
•
•
•
•

Hyresgäster slipper köpa och transportera tvätt- och sköljmedel. Besparing 6-7
kr/tvätt.
Allergiker slipper kemikalier, starka dofter mm.
Mindre tid för hyresgäster att städa tvättstugan
Ökade möjligheter för hyresgästerna att möta en ren tvättstuga
Delaktighet i att skapa ett mer hållbart samhälle

4. Investeringskostnad
Ett filtersystem kostar ca 165 000 kr exkl moms och täcker behovet för ca 5-6 tvättmaskiner.
Se kalkyl, bilaga 1.

5. Referenser
Exempel på fastighetsbolag som har driftsatt DIRO filtersystem

•

AF Bostäder
Läs gärna om deras invigning: http://news.cision.com/se/af-bostader/r/dags-att-bli-enren-miljohjalte--af-bostader-oppnar-tvattmedelsfria-tvattstugor-,c2634422

•

MKB
Inför modellen i 700 tvättstugor. I en rapport från pilotprojekt konstateras att
mottagandet från de boende har varit blandat men för få svar gör att det inte går att
dra några säkra slutsatser. Bland annat har oro framförts om metoden är tillräckligt
effektiv mot kvalster och bakterier och att vissa saknar parfymdoften.

•

Familjebostäder Göteborg

•

Japan introducerade redan 2001 tvättmaskiner som klarar tvätt utan tvätt medel.
https://www.nyteknik.se/digitalisering/tvatta-utan-tvattmedel-succe-bland-japaner6474035

•

Det finns andra exempel också som t ex Grand Hotel i Lund, Landskrona kommun,
m fl.

6. Förslag på pilottvättstuga
Teknisk Service har föreslagit tvättstugan på Grönegatan 3 som pilot-tvättstuga. Den ligger
dessutom geografiskt bra vid t ex studiebesök.

7. Riskanalys
Följande risker/utmaningar kan vara aktuella:
¾ Hyresgäster skeptiska, blir det verkligen rent?
Lösning: Tydlig och enkel kommunikation kring tekniken. Pilot i tvättstuga där
möjlighet finns att tvätta både i traditionell maskin och i maskin med Swatab´s
teknik.
¾ Hyresgäster oroliga kring kvalster/bakterier
Lösning: Tydlig kommunikation. Det är inte tvättmedel som får bort
kvalster/bakterier, utan temperatur på vattnet. Swatab´s teknik är därmed
likvärdig med vanlig tvättmaskin med tvättmedel avseende denna aspekt.
(Swatab nämnde att DIRO är 7 ggr bättre på att få bort E-coli jämfört med
tvättmedel – ska kollas)
¾ Hyresgäster önskar parfymdoft

Lösning: man kan köpa doftlappar som läggs i torktumlaren eller göra
doftpåsar med t.ex. lavendel som man lägger in i garderoben.
¾ Blir det något avfall?
Lösning: Filtret måste bytas när det är fullt, behandlas som brännbart avfall.

8. Projektorganisation
Projektorganisation:
• Styrgrupp – ledningsgruppen,
• Projektgrupp: projektledare (fastighetsingenjör), vitvaruinstallatör,
kommunikationschef, områdesvärd, uthyrare, hållbarhetsansvarig

Förslag till beslut
Ledningsgruppen beslutar att testa tvättmedelsfri tvätt i två av tre tvättstugor på
Grönegatan 3 och uppdrar till Fastighetsområde Söder att genomföra testet.

Bilaga 1

Alternativ 1
Variabler
Grundinvestering
Besparing
Restvärde
Kalkylränta
Ekonomisk livslängd, år

Pay_backmetoden
Grundinvestering
Inbetalningsöverskott
Pay-backtid
Nuvärdemetod
nuvärde inbet.överskott
grundinvestering
nuvärde restvärde
Kapitalvärde

G
a
R
r
n

206 000

30 000
3%
10

KALKYLRESULTAT 1
[G/a]
G
a

206 000
30 000
6,9 år

[nuvärde a-(G-nuvärde R)]
nuvärde a
G
nuvärde R

255 906
206 000
0
49 906

Överförräntning

24,2%

lönsamt
Annuitetsmetod
inbet.överskott
grundinvestering
nuvärde restvärde
annuitet
överskott/underskott

lönsamt

[a-annuiteten av (G-nuvärde R)]
a
G
nuvärde R

30 000
206 000
0
-24 149
5 851
lönsamt
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ARGUMENTATION FRÅN SWATAB RIKTAD TILL
LKF TILL STÖD FÖR SYSTEMET
Dessa dokument har begärts ut från LKF (Lunds Kommunala
bostadsbolag), med hänvisning till offentlighetsprincipen, och
erhållits därifrån under oktober 2019.

Malmö 2019-01-18

En förklarande text till SWEREA/IVF rapporten.
DESSA TESTER ÄR GJORDA 2014.
I DAG HAR VI ETT ÄNNU BÄTTRE RESULTAT.
Enligt denna test har vi godkänd rengöringseffekt enligt EU Ecolabel/Eu-Blomman.
 Ett – minustecken framför siffrorna betyder att vi är bättre än referenstvättmedlet.
 För att få PASS d.v.s. Godkänt får man ha upp till +10.
 +11 och uppåt är FAIL d.v.s. Icke Godkänt.
Man får ha 3 stycken FAIL på rengöringseffekten och fortfarande bli godkänd.
Vi har 1 stycken FAIL Blod.
Om man behandlar blodfläckar normalt d.v.s. att man tvättar textilierna inom rimlig tid
från fläckens uppkomst är det inget problem för då går fläcken bort med vårt system.
Naturligtvis kan fläckborttagningsmedel användas precis som vanligt.
Förgråning:
Vi har också FAIL på förgråning. Förgråning är ingen rengöringseffekt. Förgråningen
indikerar hur mycket smuts som faller tillbaka på tyget från tvättvattnet. Vi ligger nära
resultatet för PASS men når inte ända fram. Förgråning handlar bara om vittvätt. Detta
innebär att när man tvättat sin vita tvätt tillräckligt många gånger så börjar man ana att den
inte är riktigt lika kritvit längre. När förgråningen är så liten som den är med DIRO så hinner
man oftast inte märka av detta förrän plagget blivit för gammal och kasserats. För att klara
av förgråningen måste man ha blekmedel. Vi rekommenderar att man tar lite bleksalt eller
citron eller hänger ut tvätten i solen.
Detta är ett test som tvättmedelsbranschen själva tagit fram för att se hur rent ett
tvättmedel tvättar. Testet är gjort för vittvätt inte kulörtvätt.
Referenstvättmedlet är ett specialblandat tvättmedel som är starkare än de i handeln vanligt
förekommande. Referenstvättmedlet innehåller blekmedel.
Hur testet går till är förutbestämt, hårdhetsgrad, temperaturer, tid, tvättmängd i maskinen,
m.m. Fläckarna är gjorda av ett laboratorium I Schweiz, de smutsas ner, torkas i ugn,
vakuumförpackas och fryses.
Alla tester är gjorda på 30 grader.
Med vänliga hälsningar
SWATAB AB

Scandinavian Water Technology AB

Adress:
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
Sverige

E-mail:
info@swatab.com
Hemsida:
www.swatab.com

Org.nr: 556936-4291

Testresultat EU-blomman utförda av testinstitutet
SWEREA IVF.
System DIRO Referenstvättmedel

Resultat system DIRO Passed/Fail

Te

46,52

44,79

-1,73 Passed

Kaffe

57,73

56,45

-1,28 Passed

67,7

61,39

-6,31 Passed

Juice

46,13

45,3

-0,83 Passed

Choklad

48,94

36,1

-12,83 Passed

Gräs

59,37

62,91

3,54 Passed

Blod

35,13

73,63

38,5 Fail

Motorolja (ny)

42,16

43,41

1,25 Passed

Make up

59,89

62,75

2,85 Passed

Tomatpuré

73,93

75,07

1,14 Passed

Morot

84,53

81,96

-2,57 Passed

Senap

66,79

73,12

6,32 Passed

Gräs/Lera

49,22

51,09

1,88 Passed

Stekfett

66,31

63

-3,31 Passed

Rödvin

Där det finns ett – minustecken framför siffrorna är vi bättre än
referenstvättmedlet, upp till +10 är godkänt och man får ha 3 stycken Fail. Vi har
ett Fail, blod. Man måste komma ihåg att detta blod är torkat i ugn,
vakuumförpackat, fryst och har legat ett tag innan det testtvättats.
Fläckarna är gjorda av ett laboratorium I Schweiz, de smutsas ner, torkas i ugn,
vakuumförpackas och fryses.
Referenstvättmedlet är ett specialblandat tvättmedel som är starkare än de i handeln
vanligt förekommande.
Alla tester är gjorda på 30 grader.
Om man behandlar blodfläckar normalt d.v.s. att man tvättar textilierna inom rimlig
tid från fläckens uppkomst är det inget problem för då går fläcken bort med vårt
system. Naturligtvis kan fläckborttagningsmedel användas precis som vanligt.
DESSA TESTER ÄR GJORDA 2014. I dag har vi ett mycket, mycket bättre resultat.

Angående brev från Lunds Universitet,
Centrum för Analys och Syntes, Professor Ulf Ellervik.
Ankom Energimyndigheten 2018-11-22

För att påpeka nivån i detta dokument vill SWATAB påpeka att vi inte en enda gång före
detta dokuments författande blivit kontaktade av någon av de som skrivit under
dokumentet. Jag kommer att klippa in delar av brevet i min text nedan för att belysa vissa av
SWATABs svar på detta mediokra och dåligt underbyggda försvar för tvättmedel.
De som skrivit under är:
Ulf Ellervik

-forskar inom cancer och onkologi

Kristoffer Modig

-forskar inom proteiner

Sofia Essén

-forskningsingenjör, inga publikationer funna

Ola Wendt

-forskar inom metallorganisk kemi

Charlotta Turner

-forskar om kritiska vätskors funktion inom livs- och läkemedel

Det här inte bara låter viktigt och lovande, det är viktigt och fungerande. Att detta går stick i
stäv med vedertagen kunskap innebär inte på något sätt att det inte fungerar, enligt
vetenskapen kunde inte en humla flyga (numera har man enats om att de i alla fall inte kan
glidflyga) och forskare gäckas fortfarande av frågan hur otränade djur, säsong efter säsong,
vet vart de ska ta sig när de flyttar. Ett område det finns oerhört lite forskning om är just den
typ av vatten som DIRO® tillverkar, DIRO® Vatten. Vi vet idag olika former av denna typ av
vatten att används inom fasadtvätt, städning (även av Linköpings Universitet som städar
toaletter), avfettning och numera även tvätt.
"Lika löser lika" lyder den gamla minnesregeln. Opolära oljor löser sig därför inte i vatten,
som är polärt. Men vatten som "avgasats", det vill säga befriats från löst syre och kväve, har
en tvättande effekt. De exakta mekanismerna för detta är inte kända, men forskning visar att
gaserna hjälper till att hålla ihop oljedropparna i vattnet.
Källa: Linköpings universitet, tema vatten.

Vi hittar dessutom statlig dokumentation:
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc9762/1526068738294/For
oreningar-vid-olika-branscher-ytbehandlingsindustri.pdf
Ultrarent vatten är avsaltat och avgasat och fungerar
som ett lösningsmedel som löser upp olja och smuts
utan tillsats av kemikalier.
’’ Detta låter onekligen både viktigt och lovande. Tyvärr går det stick i stäv med vedertagen
kunskap och forskningsläge kring vattnets kemi.’’ – Ulf Ellervik

Kan det vara så att vetenskapen kanske måste omvärdera sin teori
för att bevisa det som idag som utförs i praktiken.
’’Ett annat problem med företagets ide är att det högrena vattnet, i samma stund det träffar
tvätten, inte längre är högrent.’’ Ulf Ellervik
’’ Att vatten skulle blandas helt jämnt omedelbart kan vederläggas från alla studier av vatten i
naturen, som visar att vatten skiktas på grund av salthalt, temperatur, eller laminära förhållanden. Min
favorit är när Amazonas och Rio Negro blandas i Brasilien. Det tar många mil innan de vill blandas.
https://www.youtube.com/watch?v=xwYvZU2NCWY’’
-Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära

Där tror jag författarnas räkneexempel i artikeln får göras om.

’’ Tvättmaskien innehåller dessutom med stor sannolikhet både partiklar, gammalt
tvättmedel och salter.’’ – Ulf Ellervik
Sant, men erfarenheten från våra installationer på befintliga maskiner är att c:a 2-3 månader
efter installation så har tvättmaskinen blivit helt ren, effekter vi har sett frånbefintliga
installationer på både Nydala och ålderdomshemmen i Kristianstad (nyttig lärdom från det
projektet). Efter installationen hos MKB på Nydala har dessa tvättmaskiner inte haft ett enda
servicetillfälle sedan sept. 2016, det fanns ett tillfälle det uppstod dålig lukt och detta
berodde på gamla beläggningar och rester av tvättmedel från baksidan av trumman lossnade
och tog tid att sköljas ut efter några tvättningar var lukten borta.
Rena fräscha tvättmaskiner och nöjda kunder!

’’ För att vattnet ska vara högrent även i tvättmaskinen krävs därför att
tvättmaskinen är helt ny och att den inte används till smutsig tvätt. Moderna
tvättmaskiner har påtaglig mekanisk påverkan på tvätten genom tvättcykeln. Det
gör att många typer av smuts lossnar från tvätten genom en kombination av
mekanisk effekt och stora mängder vatten. Det betyder att relativt god tvätteffekt
av lätt smutsad tvätt kan uppnås vid tvätt med vanligt kranvatten. Det går alltså
att tvätta i vanligt vatten, med visst tvättresultat, men det finns inget belägg för
att vattnet från filtersystemet DIRO® skulle ge några fördelar jämfört med vanligt
kranvatten. Användningen av alternativa tvättmetoder har tidigare beforskats.
Kruschwitz et al.3 har undersökt ett stort antal alternativa tvättmetoder med
följande slutsats: "Overall the use oj detergent seems to be without alternative
when a cleaning ejfect oj soils shall be achieved." ’’
– Ulf Ellervik

Schemat nedan är utlyft från samma uppsats som Ellervik hänvisar till
https://www.landtechnik.unibonn.de/forschung/haushaltstechnik/publikationen/Tenside-S-DetergentsJournal-ht43
och här finns tester med kranvatten med.

Om Ellervik hade besvärat sig att kontakta SWATAB i ärendet kunde han fått
följande uppgifter från SWATABs tester från EU-Ecolabel:

Nu kan man egentligen inte jämföra två olika tester eftersom testlapparna egentligen skall
vara från samma batch t. ex. så är referensen för kaffe i den övre tabellen 60.3 och vatten är
sämre än tvättmedlet, vår referens är 56.5 Och DIRO är bättre än tvättmedlet. Dock visar
fläckarna i SWATABs test ett mycket bättre resultat än kranvatten och i alla fall utom blod
helt i paritet med vanligt tvättmedel.

Med tanke på resultaten ovan får nog Ellervik omvärdera sina tester
’’ Vi har genomfört ett par enkla försök i syfte att utröna om
det finns något fog för företagets påståenden. Vi jämförde därför tvätt
av provlappar med fyra olika typer av smuts i a) milliQ-vatten som
motsvarar företagets produkt, b) vanligt kranvatten och c) tvätt med
miljömärkt tvättmedel. Vi fann inga skillnader mellan tvätt i milliQvatten och vanligt kranvatten. Båda metoderna gav också betydligt
sämre resultat än tvätt med tvättmedel.’’

Vi konstaterar här att det verkar för det första vara en okulär bedömning eftersom inga
inmätningsresultat visas och dessutom kan vi, med våra testresultat i minnet, konstatera att
det inte går att röra runt en tygbit i ett vattenglas i tio minuter och tro att man uppfunnit en
tvättprocess. Har Ellervik och company aldrig hört talas om Sinners Circle som delar in
tvättprocessen i fyra viktiga delar?
Nu råkar det vara så att SWATABs innovativa tvättsystem DIRO® har ställt även denna så
viktiga cirkel i ny dager men det beror på att vi inte behöver någon värme i vattnet.
Om Ellervik & Co dessutom frågat om ett samarbete för att av intresse utreda tvättförmågan
så hade vi talat om för sällskapet att milli-Q vatten inte har någon likhet, förutom i
konduktivitet, med det DIRO®- vatten som SWATABs system tillverkar.
’’ Tvättsystem som baseras på påståenden liknande de som
Scandinavian Water Technology AB framför, såsom "The laundry
solution" som baseras på "ordnat vatten" har fällts av Federal Trade
Commision i USA.4 I en Consumer alert slår FTC fast: "Tests show that
these gadgets do little more than clean out your wallet. At best, they
are marginally better than washing clothes in hot water alone, and
not as ejfective as washinf them with laundry detergent. At worst,
the products are completely useless." Ett system för högrent vatten
platsar tyvärr i denna kategori av produkter som använder sig av
pseudovetenskap i sin marknadsföring.’’
Det är direkt oförskämt av författarna att komma med ett påstående som detta!
Vi tittar på fallet:
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/1999/04/marketers-laundry-detergentsubstitutes-charged-making-false-and
According to the FTC's complaint detailing the charges, the defendants manufactured,
marketed, and distributed The Laundry Solution -- a small plastic ball filled with allegedly
"structured water" -- and The SuperGlobe -- a ball divided into two parts, one part of which
contained a blue liquid that TradeNet marketed as containing "IE crystals" or "IE structures."

Ulf Ellervik jämställer här alltså SWATABs patenterade och dokumenterade metod för
kemikaliefri tvätt med två tvättbollar som fällts i amerikanska marknadsdomstolen.
’’ Vi kan därför inte hitta något belägg för att företagets produkt på något avgörande vis kan
ge bättre tvätteffekt än vanligt vatten.’’
Denna kommentar sänkte vi redan i förra stycket och Ellervik kunde undvikit ett generande
uttalande genom en direkt kontakt.

’’ Då är det desto mer oroande att företaget nämns som ett
exempel i Oceans Solutions Report 2017: 1. Rapporten presenterades
vid UN Ocean Conference i New York i juni 2017. SWATAB var ett av de
företag som presenterades som ett exempel på hur FNs klimatmål ska
uppfyllas: "DIRO® is a filter system that is placed in dwellings
between the incoming cold water anda laundry machine, making
detergents totally redundant. The system also works for commercial
dishwashers. DIRO® has been tested by SWEREA IVF and has a
proven cleaning ejfect according to the EU Ecolabel test for
detergents. Laundry can be washed in cold water and completely
without chemicals. "

Detta uttalande ställer mer den akademiska världen mot varandra. I rapporten som
omnämns ovan har en organisation som heter UNSDSN-NE som finns på Chalmers
universitet och dessutom lyder direkt under moderorganisationen UNSDSN med betydande
styrelsemedlemmar:
The Executive Committee oversees the operational aspects of the SDSN, including budgets
and membership in the SDSN. Members of the Executive Committee are drawn from the
Leadership Council.
Co-Chairs

•

Laurence Tubiana
European Climate Foundation

•

Lan Xue
Tsinghua University, Beijing, China
Members

•

Belay Begashaw
Columbia Global Center | Africa, Nairobi, Kenya

•

Naoko Ishii
The Global Environment Facility (GEF), Washington DC, USA

•

Frannie Léautier
Mkoba Private Equity, Dar es Salaam, Tanzania

•

Amina Mohammed
Deputy Secretary-General of the United Nations

•

Rebecca Nelson
Cornell University, New York, USA

•

Srinath Reddy
The Public Health Foundation of India, New Delhi, India

•

Aromar Revi
Indian Institute for Human Settlements (IIHS), Bangalore, India

•

Johan Rockström
Stockholm Resilience Center, Stockholm, Sweden

•

Jeffrey Sachs
Director, SDSN, and Director, Center for Sustainable Development, Columbia
University, USA

•

Guido Schmidt-Traub
Executive Director

•

John Thwaites
Monash University, Melbourne, Australia

•

Ted Turner
The Turner Foundation Inc., Georgia, USA

•

Virgilio Viana
Amazonas Sustainable Foundation (FAS), Manaus, Brazil
Detta får mig att fundera på om Ellervik kanske gjort ännu en miss i sin faktakontroll.
Kan det vara så att denna behövliga organisation på Chalmers genom intervjuer och grundlig
genomlysning av vårt system kom fram till något som Ellervik & Co missat?

’’ Per Hansson, VD på företaget i en intervju: "-Vårt filter
kommer presenteras av den svenska regeringen för FN som en del av
den svenska lösningen för att förbättra världshaven, säger Per
Hansson."6 Det är onekligen oroande om svenska regerigen i FN
presenterar projekt som baseras på pseudovetenskap.’’ -Ulf Ellervik
Återigen visar Ellervik sin ignorans och oförmåga att kontrollera uppgifter, för det första, Per
Hansson är inte VD, för det andra vi kommer att förbättra världshaven genom att minimera
användningen av kemikalier, ett faktum som verkar gått Ellervik helt förbi.
Jag tycker heller inte om att bli anklagad för pseudovetenskap, jag har aldrig påstått att vi
vetenskapligt bevisat hur DIRO® - vattnet fungerar, vi har däremot genom tredjepartstester
visat ATT det fungerar.
Pseudovetenskap, (pseudo- från grekiskans 'skenbar'), även kvasivetenskap, är en lära som hävdar
sig vara vetenskaplig men som inte uppfyller alla de kriterier som krävs av en vetenskap.
Då de flesta vetenskapliga teorier är ofullständiga kan gränserna mellan pseudovetenskap och
vetenskap ibland uppfattas som godtyckliga. (wikipedia)

’’ Vi ser också med stor oro att företaget i sin slutrapport till
Energimyndigheten meddelar att produkten installerats i ett
flerfamiljshus och serviceboende. I april 2018 kunde vi läsa ett
utlåtande från Åsa Melhus - professor och överläkare i klinisk
mikrobiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kring användning av
låg temperatur i tvättmaskiner: "Det är populärt att tvätta
miljövänligt och energisnålt men ur ett hygieniskt perspektiv är det
problematiskt. Bakterier överl ever temperaturer på 40 grader. För
att de ska dö bör man tvätta i 60 grader eller i ännu högre
temperaturer."
Att då uppmanna att tvätta utan tvättmedel och vid
rumstemperatur kan utsätta känsliga personer, till exempel äldre på
serviceboenden, för fara.

Ok då sänker vi den här kryssaren också,
1. Tvättmedel framkallar lättare allergier och utslag hos äldre med känslig och tunn hud.
2. All fekalietvätt tvättas med temperaturer och hålltider som rekommenderas av
hygiensköterskan eller läkaren hos respektive region.
3. Det är ingen som sagt att DIRO® inte går att använda vid alla temperaturer

Avslutar med en kommentar från samma artikel i Hus & Hem ’’ – Torktumla och stryk dina
kläder. Det dödar bakterier’’ -Åsa Melhus.

’’ Baserat på ovanstående punkter förutsätter vi att Energimyndigheten
tar avstånd från projekt som uppenbart baseras på pseudovetenskap. Vi
ser det som väsentligt att Energimyndigheten initierar en undersökning
om på vilka grunder projektet erhöll anslag och hur dessa medel har
använts. Det är vidare väsentligt att all dokumentation blir offentlig så
att potentiella kunder kan fatta ett välgrundat beslut om de överväger att
investera i en teknik som saknar vetenskaplig grund.’’

SWATAB har nu skickat ut texten avseende EU-Ecolabel till nuvarande och framtida kunder
för att visa att DIRO® fungerar och är en teknik att lita på. DIRO® är inget supertvättmedel
men en absolut fullgod ersättning för tvättmedel.
Vi förstår inte Ellerviks engagemang i detta, vi har aldrig träffat honom, han bor inte i en
fastighet som använder systemet och han är en kemist som forskar i cancer.
Vi vill med dessa kommentarer angående Ellerviks brev visa att helt ogrundat och med
diskutabla metoder har Ellervik försökt bevisa tvättmedlets viktighet. Är det Ellervks mening
att det är helt i vetenskaplig anda att fortsätta förstöra vår planet genom det utökade och
accelererande användandet av kemikalier?
Som sett ovan har Ellervik inte bevisat sin tes vetenskapligt, det är detta som kallas
Psuedovetenskap.

Dokumentet/n på de följande sidan/sidorna berör korrespondens
med företaget SWATAB och relaterar i detalj till

E-POSTKORRESPONDENS
Dessa dokument har begärts ut från LKF (Lunds Kommunala
bostadsbolag), med hänvisning till offentlighetsprincipen, och
erhållits därifrån under oktober 2019.

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Sandra af Forselles
den 21 januari 2019 15:48
Peter Gradin; Torbjörn Larsson
VB: Tvättmedelsfri tvätt
Pilot tvättmedelsfri tvätt.docx

Hej Peter och Tobbe!
Ledningsgruppen har nu fattat beslut om att vi ska testa tvättmedelsfri tvätt i två av tre tvättstugor på
Grönegatan. (Se bifogad projektbeskrivning)
Då vi på fastighetsområdet är beställare är det också vi som kallar till ett uppstartsmöte. Tar någon av er
ansvar för att bjuda in Mikael Grönwall och Lena Nordenbro till ett uppstartsmöte där ni gemensamt kan
diskutera igenom vem som ska göra var i projektet? Det är önskvärt att mötet blir av inom kort.
Jag tänkte inte vara inblandad i projektet mer än att jag är nyfiken på resultatet ☺
Hälsningar Sandra
Sandra af Forselles
Fastighetschef
Direkt: 046-35 86 48
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

3 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
den 14 februari 2019 11:02
Oskar Niemi
SV: Tvättmedelsfri tvätt

Hej Oskar,
Självklart får ni det!
Vi håller på att färdigställa vårt showroom, men vi har en tillfällig tvättstuga där vi tillsammans kan tvätta med
DIRO® vatten.
Jag tar gärna tillfället i akt och visar Er våra lokaler och vår presentation om DIRO® under tiden som vi tvättar.
När vill ni göra detta och hur många kommer?

Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

Från: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Skickat: den 14 februari 2019 08:57
Till: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
Ämne: SV: Tvättmedelsfri tvätt
Hej Anders! Vi har tagit till oss all information du skickade tidigare. Vi är nyfikna och undrar om det skulle
finnas möjlighet att själva pröva att köra en tvätt av kläder hos er med avjoniserat vatten?
//Oskar
Från: Anders Rafstedt [mailto:Anders.Rafstedt@swatab.com]
Skickat: den 12 februari 2019 16:12
Till: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Ämne: Tvättmedelsfri tvätt
Hej Oskar
1

Under en tid nu så har det har förekommit ett par negativa artiklar om oss och vår produkt. Med mailet och
informationen nedan och bifogade dokument så vill vi klargöra och visa för er att vi har en produkt som fungerar och
vi har tester som bevisar att det fungerar. Vi jobbar just nu med att uppdatera våra tester med dom nya optimerade
tvättprogrammen som vi har tagit fram tillsammans med både PODAB och Miele. Vi förväntar oss betydligt bättre
resultat på våra nya tester än dom vi har sedan tidigare (2014).
Som ni redan vet så utmanar vi en industri som har funnits i flera år och har monopol på tvätt marknaden, därav, så
finns det en hel del individer/bolag som inte riktigt tycker om det vi gör.
Tvättmedelsindustrin omsätter varje år ca 1 400 miljarder kr.
Vi har testerna som visar att det här fungerar och vi har flertalet referenser hotell, kommunala fastighetsbolag och
kommuner mm. som använder vårt DIRO® filtersystem. Jag bifogar testerna till Er.
Dessa tester är gjorda av tredje part, ett testföretag i Mölndal som heter SWEREA IVF (numera RISE) och inte av oss
själva.
Vi fick i slutet på Januari reda på att den här forskaren har skrivit detta som uppdrag åt tredje part, det är
naturligtvis lobbying från branscher som vill fortsätta tjäna pengar på att smutsa ner vår miljö och utsätta
allmänheten för fortsatt påverkan från alla dessa kemikalier.
Ulf Ellervik som professorn heter har skrivit ett brev till Energimyndigheten och Per Hansson (SWATAB) har besvarat
detta. Jag bifogar Ellerviks påståenden och Per Hanssons svar.
Hela artikeln grundar sig i detta brev från Ellervik som är fullt av påståenden som inte är kontrollerade och
vidimerade. Ellervik tog inte ens kontakt med oss och frågade om vi hade några tester eller hur vi utför tvättningen.
Han har stoppat ner en tyglapp i ett glas och rört runt lite för att sedan studera om detta hade någon effekt. Alla vi
som sysslar seriöst med tvätt vet att tvättning är en process som inte kan göras i ett vattenglas med tio minuters
cirkulation med en magnetomrörare.
Vad beträffar kommentaren från Åsa Melhus så är den utklippt från denna artikel
https://www.hemhyra.se/nyheter/smittor-sprids-gemensamma-tvattstugor/ . All information nedan har man valt
att utelämna i den andra artikeln, eftersom det förmodligen skulle sänka deras egna påståenden i artikeln.
Rubrikerna i dessa artiklar sätts alltid för att skapa sensation. Om man däremot läser hela artikeln så står det i slutet
’’ Torktumla och stryk dina kläder. Det dödar bakterier. Viktigast av allt tvätta i 60 grader eller högre. Elsebeth
Tvenstrup Jensen är överläkare vid Statens Serum Institut i Köpenhamn. Hon håller med om att det finns utmaningar
med gemensamma tvättstugor men avråder inte från att använda dem. – Jag tycker inte man ska vara nervös för
det. Det är ovanligt att sjukdomar sprids den vägen men man kan tänka på några saker utöver en god handhygien.
Hon tipsar om att köra normalprogrammet och skippa snabbprogrammet. Bakterierna försvinner lättare ju fler
gånger tvätten sköljs. Tvätta i minst 60 grader eller högre. Speciellt saker vi har nära våra kroppar som underkläder,
lakan och handdukar.’’
Att man begär ut dokumenten från finansieringen från Energimyndigheten ser vi bara som positivt, denna
finansiering har tagit oss många steg framåt och gjort att vi hela tiden kunnat hålla ett högt tempo i vårt
utvecklingsarbete.
Vi har bevisen för att detta fungerar, hur det fungerar kommer vi förhoppningsvis att en dag tillsammans med
forskare kunna presentera. Vi utmanar en bransch som omsätter över tusen miljarder per år, självklart kommer vi
att råka ut för lobbying och negativ propaganda från dessa branscher, något som vi helt enkelt får lära oss hantera.
Det är en tuff skola men vi tar hand om våra kunder och kommer i framtiden att försöka vara mer transparenta och
snabbare i vår kommunikation, så att dåliga och missvisande artiklar med påståenden som underlag inte får stå
oemotsagda.
Hör gärna av dig om du har några frågor, så skall jag göra mitt bästa för att besvara dom.
Jag återkommer med mer information om våra nya testresultat så snart dom är klara.

Hälsningar / Regards
2

Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

ej Anders!
Den senaste tiden har det dykt upp en del artiklar kring tvätt av kläder utan tvättmedel.
Jag är intresserad och nyfiken av hur ni bemöter kritiken som uppstått kring tvätt med avjoniserat vatten.
Det är några forskare som yttrat sig i frågan som du säkert är väl medveten om nämligen. Nedan länkar jag
en artikel från nyteknik som jag syftar på.
Tacksam för svar! ☺
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Med vänlig hälsning
Oskar Niemi
Miljöutvecklare
Direkt: 072-453 03 30
4

Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
den 29 mars 2019 10:33
Oskar Niemi
SV: Provtvätt LKF

Det blir perfekt,
Välkomna

Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

Från: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Skickat: den 29 mars 2019 10:31
Till: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
Ämne: SV: Provtvätt LKF
Tjena, ville bara stämma av. Vi kommer idag klockan 13:00. Ringer när vi är utanför! 3 st av oss uteblir,
hoppas det är okej ändå!
//Oskar
Från: Anders Rafstedt [mailto:Anders.Rafstedt@swatab.com]
Skickat: den 19 mars 2019 11:55
Till: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Ämne: SV: Provtvätt LKF
Hej Oskar
Då fixar jag besöksbrickor till dessa.
Vi ses den 29 mars kl.13:00
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Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

Från: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Skickat: den 19 mars 2019 09:36
Till: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
Ämne: SV: Provtvätt LKF
Hej! Följande personer kommer den 29 Mars:
Oskar Niemi
Lena Nordenbro
Torbjörn Larsson
Peter Gradin
Karolina Lindqvist
Sebastian Mati
Heidi Johansson
Mikael Grönvall
//Oskar Niemi
Från: Anders Rafstedt [mailto:Anders.Rafstedt@swatab.com]
Skickat: den 18 mars 2019 09:12
Till: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Ämne: SV: Provtvätt LKF
Hej Oskar,
Räkna med ca 2 timmar. Vi sätter igång tvättmaskinerna direkt och ett tvättprogram tar ca 40 min. sen tar det
ungefär lika lång tid att torka kläderna. Under tiden vi tvättar så kör jag en presentation av DIRO®
Vad roligt att fler vill komma, skicka bara namnen så fixar jag besöksbrickor.

Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
2

Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

Från: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Skickat: den 18 mars 2019 09:05
Till: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
Ämne: SV: Provtvätt LKF
Tjena! Ungefär hur länge tror du att vi blir hos er? Om vi kommer klockan 13:00 dvs? Visst skulle vi
provtvätta och under tiden vi väntar på tvätten skulle vi få en genomgång av systemet? Finns det möjlighet
för ytterligare tre personer att hänga med från vår sida? Jag skickar deras namn efter att jag stämt av med
dem.
Mvh Oskar Niemi, LKF

Från: Anders Rafstedt [mailto:Anders.Rafstedt@swatab.com]
Skickat: den 12 mars 2019 09:28
Till: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Ämne: SV: Provtvätt LKF
Ring mig när ni har parkerat bilen.
Välkommna

Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN
3

Från: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Skickat: den 11 mars 2019 17:06
Till: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
Ämne: SV: Provtvätt LKF
Jag (Oskar Niemi), Lena Nordenbro, Peter Gradin och Torbjörn Larsson!
//Oskar
Från: Anders Rafstedt [mailto:Anders.Rafstedt@swatab.com]
Skickat: den 11 mars 2019 17:02
Till: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Ämne: Re: Provtvätt LKF
Det blir perfekt
Vilka kommer då?
//Anders

Hämta Outlook för iOS

Från: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Skickat: måndag, mars 11, 2019 4:58 em
Till: Anders Rafstedt
Ämne: SV: Provtvätt LKF
Tjena! Den 29:nde mars klockan 13:00 fick jag in 4 personer (inkl mig) att komma och provtvätta hos er.
Fungerar tiden och datumet fortfarande?
//Oskar
Från: Anders Rafstedt [mailto:Anders.Rafstedt@swatab.com]
Skickat: den 1 mars 2019 09:55
Till: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Ämne: SV: Provtvätt LKF
Hej Oskar
Det blir perfekt.
Adressen är Jägershillgatan 26, Malmö. När du kör in på Jägershillgatan har du Aimpoints reception på vänstersida.
Fortsätt ca 10 m så har du en parkering till höger som ni kan ställa er på, ring mig när ni har parkerat så kommer jag
och möter Er.

Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
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Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

Från: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Skickat: den 26 februari 2019 15:55
Till: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
Ämne: Provtvätt LKF
Hej! Vi önskar alltså att komma och provtvätta med erat system.
Datum: 2019-03-12
Tid: 13:00
Preliminärt är det Jag (Oskar Niemi), Karolina Lindqvist, Mikael Grönvall, Lena Nordenbro, Torbjörn
Larsson och Peter Gradin som hade tänkt komma. Jag har inte fått bekräftat av samtliga deltagare om dem
kan delta, men jag hör av mig om det sker några förändringar. Allt gott!
Med vänlig hälsning
Oskar Niemi
Miljöutvecklare
Direkt: 072-453 03 30
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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From:
Sent:
To:

Oskar Niemi
den 28 mars 2019 09:35
Lena Nordenbro; Torbjörn Larsson; Peter Gradin; Karolina Lindqvist; Sebastian Mati;
Annika Ramqvist; Heidi Johansson
Provtvätt av Swatabs avjoniserade vatten

Subject:

Hej! Imorgon ska vi som sagt göra en provtvätt. Om ni har några kläder hemma med typiska fläckar så kan
ni gärna ta med dem. Jag kommer ta med mig lite tröjor, t-shirtar och ett par byxor. Adressen är
Jägershillgatan 26 i Malmö och vi ska vara där 13:00. Jag har bokat ”Bil Bygg HK Poolbil” men vi alla får
inte plats i den. Prata gärna med varandra om hur ni tar er dit! ☺
Information om parkering osv som jag fick av Anders på Swatab:
”Adressen är Jägershillgatan 26, Malmö. När du kör in på Jägershillgatan har du Aimpoints reception på vänstersida.
Fortsätt ca 10 m så har du en parkering till höger som ni kan ställa er på, ring mig när ni har parkerat så kommer jag
och möter Er”.
Med vänlig hälsning
Oskar Niemi
Miljöutvecklare
Direkt: 072-453 03 30
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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Subject:
Location:

Provtvätt av Swatabs system
Jägershillgatan 26, Malmö

Start:
End:
Show Time As:

fr 2019-03-29 13:00
fr 2019-03-29 15:00
Tentative

Recurrence:

(none)

Meeting Status:

Not yet responded

Organizer:
Required Attendees:

Oskar Niemi
Mikael Grönvall; Lena Nordenbro; Torbjörn Larsson; Peter Gradin; Karolina Lindqvist;
Sebastian Mati; Annika Ramqvist; Heidi Johansson

Vi har möjlighet att åka till Malmö och provtvätta med Swatabs avjoniserade vatten. Vi kommer även att få
information om systemet.
Vi blir där i cirka 1,5 timme kan jag tänka mig. Det är bra om vi tar med egen tvätt att tvätta, även
golvmoppar etc kan vi ta med oss!
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From:
Sent:
To:
Subject:

Peter Gradin
den 3 april 2019 08:58
Annika Ramqvist; Oskar Niemi; Lena Nordenbro; Torbjörn Larsson
SV: Kvarglömd jacka hos SWATAB

Hej.
Oskar kan du be att han tar en bild på jackan och skickar över så vi ser hur jackan ser ut.
/Peter
Från: Annika Ramqvist
Skickat: den 3 april 2019 08:35
Till: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>; Lena Nordenbro <lena.nordenbro@lkf.se>; Torbjörn Larsson
<torbjorn.larsson@lkf.se>; Peter Gradin <peter.gradin@lkf.se>
Ämne: SV: Kvarglömd jacka hos SWATAB
Svårt att förklara bort «« fortfarande inte min ☺ då måste det vara Peters

Från: Oskar Niemi
Skickat: den 3 april 2019 08:18
Till: Annika Ramqvist <annika.ramqvist@lkf.se>; Lena Nordenbro <lena.nordenbro@lkf.se>; Torbjörn Larsson
<torbjorn.larsson@lkf.se>; Peter Gradin <peter.gradin@lkf.se>
Ämne: SV: Kvarglömd jacka hos SWATAB
Jo, det är bara de att det låg ett LKF-emblem i fickan på jackan ☺
Från: Annika Ramqvist
Skickat: den 2 april 2019 16:46
Till: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>; Lena Nordenbro <lena.nordenbro@lkf.se>; Torbjörn Larsson
<torbjorn.larsson@lkf.se>; Peter Gradin <peter.gradin@lkf.se>
Ämne: SV: Kvarglömd jacka hos SWATAB
Nej, inte jag. Men ««« jag fick för mig att jag såg en jacka hänga där inne redan när vi kom «««. eller
??????
/Annika
Från: Oskar Niemi
Skickat: den 2 april 2019 16:40
Till: Lena Nordenbro <lena.nordenbro@lkf.se>; Torbjörn Larsson <torbjorn.larsson@lkf.se>; Annika Ramqvist
<annika.ramqvist@lkf.se>; Peter Gradin <peter.gradin@lkf.se>
Ämne: Kvarglömd jacka hos SWATAB
Hej! Anders från Swatab ringde precis och sa att han hittade en kvarglömd jacka efter vårt besök. Saknar
någon av er en jacka kanske?
Med vänlig hälsning
Oskar Niemi
Miljöutvecklare
1

Direkt: 072-453 03 30
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Torbjörn Larsson
den 16 april 2019 15:50
Oskar Niemi
SV: Swatab

Vi pratar
Allt lugnt
Med vänlig hälsning
Torbjörn Larsson
Bitr Fastighetschef
Direkt: 046-35 85 56
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Från: Oskar Niemi
Skickat: den 16 april 2019 14:56
Till: Torbjörn Larsson <torbjorn.larsson@lkf.se>
Ämne: SV: Swatab
Ja okej, ni pratade nu eller? Så jag behöver inte skicka några uppgifter till han?
Från: Torbjörn Larsson <torbjorn.larsson@lkf.se>
Skickat: den 16 april 2019 14:56
Till: Oskar Niemi <oskar.niemi@lkf.se>
Ämne: SV: Swatab
Tack
Vi har pratat
Med vänlig hälsning
Torbjörn Larsson
Bitr Fastighetschef
Direkt: 046-35 85 56
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21
1

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Från: Oskar Niemi
Skickat: den 16 april 2019 14:44
Till: Torbjörn Larsson <torbjorn.larsson@lkf.se>
Ämne: Swatab
Tjena! Är det OK om jag skickar dina kontaktuppgifter till Anders på Swatab? Han ringde och frågade oss
hur vi vill gå tillväga med tvättmaskinerna, om vi vill pröva det någonstans. Anders nummer är annars:
072 191 0023
//Oskar
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From:
Sent:
To:
Subject:

Torbjörn Larsson
den 16 april 2019 14:50
Mikael Grönvall
Swatab

Hej Mikael
Swatab ringde mig och undrade om vi hade smält intrycket från besöket vi gjorde.
Jag sade till honom att ”vi planerar att göra något i år”, och att jag skulle planera detta med dig.
Fråga: Vi ska väl köpa utrustningen från dem?
(det är väl ingen annan som har just detta koncept)
Slå mig gärna en signal när du har möjlighet (obs. mobilen)
Med vänlig hälsning
Torbjörn Larsson
Bitr Fastighetschef
Direkt: 046-35 85 56
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Torbjörn Larsson
den 17 april 2019 09:58
Mikael Grönvall
SV: Swatab

Lysande
Med vänlig hälsning
Torbjörn Larsson
Bitr Fastighetschef
Direkt: 046-35 85 56
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Från: Mikael Grönvall
Skickat: den 17 april 2019 08:41
Till: Torbjörn Larsson <torbjorn.larsson@lkf.se>
Ämne: SV: Swatab
Hej!
Vi köper utrustningen direkt från Swatab, Staffan har kontakten med Anders Rafstedt och ser till att det blir
beställt rätt utrustning.
Med vänlig hälsning
Mikael Grönvall
Servicechef

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Från: Torbjörn Larsson
Skickat: den 16 april 2019 14:50
Till: Mikael Grönvall <Mikael.Gronvall@lkf.se>
Ämne: Swatab
1

Hej Mikael
Swatab ringde mig och undrade om vi hade smält intrycket från besöket vi gjorde.
Jag sade till honom att ”vi planerar att göra något i år”, och att jag skulle planera detta med dig.
Fråga: Vi ska väl köpa utrustningen från dem?
(det är väl ingen annan som har just detta koncept)
Slå mig gärna en signal när du har möjlighet (obs. mobilen)
Med vänlig hälsning
Torbjörn Larsson
Bitr Fastighetschef
Direkt: 046-35 85 56
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Staffan Gatte
den 20 maj 2019 14:27
Mikael Grönvall; Torbjörn Larsson
VB: offert DIRO

För kännedom
Från: Anders Rafstedt [mailto:Anders.Rafstedt@swatab.com]
Skickat: den 20 maj 2019 14:07
Till: Staffan Gatte <staffan.gatte@lkf.se>
Ämne: Sv: offert DIRO
Hej Staffan,
Man kommer kunna teckna serviceavtal som täcker filterbyten mm. men vi är inte helt klara med prissättning mm.

Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

Från: Staffan Gatte <staffan.gatte@lkf.se>
Skickat: den 20 maj 2019 11:23
Till: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
Ämne: SV: offert DIRO
Absolut har nu fått projektnummer,saknar dock uppgifter på service avtal ,finns det möjlighet att teckna
sådant?
Från: Anders Rafstedt [mailto:Anders.Rafstedt@swatab.com]
Skickat: den 17 maj 2019 13:50
Till: Staffan Gatte <staffan.gatte@lkf.se>
Ämne: offert DIRO
1

Hej Staffan,
Här kommer offerten på DIRO® filtersystemet.
Återkommer du med en beställning

Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
den 20 maj 2019 16:45
Staffan Gatte
Mikael Grönvall; Torbjörn Larsson
Sv: Beställning
ORDERBEKRÄFTELSE - LKF 190517-A001.docx

Hej Staffan
Tack för ordern.
Jag satte prel. installationsdatum den 28 aug.-19
Återkommer med serviceavtal så fort de är färdiga.

Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

Från: Staffan Gatte <staffan.gatte@lkf.se>
Skickat: den 20 maj 2019 14:55
Till: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>; Mikael Grönvall <Mikael.Gronvall@lkf.se>; Torbjörn Larsson
<torbjorn.larsson@lkf.se>
Ämne: Beställning
Skickar härmed den efterlängtade beställningen,vi kommer teckna service avtal i efterhand när ni är färdiga
Med vänlig hälsning
Staffan Gatte
Vitvaror Tekniker
Direkt: 046-35 86 53 | Mobil: 0734-408603
Besöksadress: Magistratsvägen 23, 226 43 Lund
1

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

3 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Staffan Gatte
den 3 oktober 2019 10:54
Torbjörn Larsson
VB: Beställning
ORDERBEKRÄFTELSE - LKF 190517-A001.docx

Från: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>
Skickat: den 20 maj 2019 16:45
Till: Staffan Gatte <staffan.gatte@lkf.se>
Kopia: Mikael Grönvall <Mikael.Gronvall@lkf.se>; Torbjörn Larsson <torbjorn.larsson@lkf.se>
Ämne: Sv: Beställning
Hej Staffan
Tack för ordern.
Jag satte prel. installationsdatum den 28 aug.-19
Återkommer med serviceavtal så fort de är färdiga.

Hälsningar / Regards
Anders
___________________________________________
Anders Rafstedt
Försäljning
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)721 91 00 23
Email: anders.rafstedt@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

Från: Staffan Gatte <staffan.gatte@lkf.se>
Skickat: den 20 maj 2019 14:55
Till: Anders Rafstedt <Anders.Rafstedt@swatab.com>; Mikael Grönvall <Mikael.Gronvall@lkf.se>; Torbjörn Larsson
<torbjorn.larsson@lkf.se>
Ämne: Beställning
Skickar härmed den efterlängtade beställningen,vi kommer teckna service avtal i efterhand när ni är färdiga
1

Med vänlig hälsning
Staffan Gatte
Vitvaror Tekniker
Direkt: 046-35 86 53 | Mobil: 0734-408603
Besöksadress: Magistratsvägen 23, 226 43 Lund

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

3 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Mikael Grönvall
den 21 maj 2019 13:16
Torbjörn Larsson; Lena Nordenbro; Oskar Niemi; Peter Gradin; Staffan Gatte
VB: Avjoniserat vatten: SWATAB pressmeddelande
5190264-1.pdf; SWATAB har fått nya godkända tester för bakterier.pdf

Hej Alla!
Fick precis detta från SABO ☺
//Micke
Från: Patrizia Finessi [mailto:patrizia.finessi@sabo.se]
Skickat: den 21 maj 2019 13:08
Till: 'Anders.nygren@obo.se'; Anna Lackman <anna.lackman@sabo.se>; 'joakim.eriksson@hyresbostader.se';
'bertil.lundstrom@lkf.se'; 'tom.radway@forvaltaren.se'; 'Anna.Hultsbo@familjebostader.se';
'Johanne.Lindgren@bostaden.umea.se'; 'rasmus.brandin@obo.se'; 'Gönul Halef (TB' <Gonul.Halef@telge.se>;
Mikael Grönvall <Mikael.Gronvall@lkf.se>; 'Anna Bernstad Saraiva Schott' <anna.bernstad@mkbfastighet.se>;
'stefan.eriksson@obo.se' <stefan.eriksson@obo.se>
Ämne: Avjoniserat vatten: SWATAB pressmeddelande
Hej!
För kännedom har det nu kommit ytterligare ett test från swatab.
Med vänlig hälsning

Patrizia Finessi
08-406 55 37 (vidarekopplas till mobil)
patrizia.finessi@sabo.se
VI HAR BYTT NAMN - NU HETER VI VAD VI ÄR!
S V E R I G E S A L L M Ä N N Y T T A (tidigare SABO)
ID number in the EU Transparency Register: 666936323716-89

Från: Katarina Klöfverskjöld <katarina@swatab.com>
Skickat: den 21 maj 2019 11:53
Till: Katarina Klöfverskjöld <katarina@swatab.com>
Ämne: SWATAB pressmeddelande
Hej
Bifogat finner ni ett pressmeddelande och testrapporten som hör till pressreleasen.
Vi hoppas ni finner vårt pressmeddelande intressant eftersom SWATAB har ett antal installationer runt omkring i
Sverige och flera på beställning.
Vi är väldigt stolta över dessa tester då vi är det enda företaget i världen som har en produkt som gör att man kan
tvätta i tvättmaskin helt utan tvättmedel.
”

1

Svensk innovation för hållbar och kemikaliefri tvätt har
fått nya godkända tester för bakterier.
Det svenska innovationsföretaget SWATAB har gjort nya tester och kan
idag redovisa godkända tvättresultat utan tvättmedel, inte bara för fläckar
utan även för bakterier enligt rådande krav.
SWATAB har ett patenterat filtersystem som omvandlar vanligt kranvatten till DIRO®-vatten. Detta vatten
ersätter tvätt- och sköljmedel. Kopplat till tvättmaskinen blir textilierna rena, fräscha, mjuka och sköna helt
utan kemikalier««..
”

Hälsningar / Regards
Katarina
___________________________________________
Katarina Klöfverskjöld
CMO, Marknadschef
Scandinavian Water Technology AB
Mobile: +46 (0)733 466 909
Email: katarina@swatab.com
Web: www.swatab.com

Scandinavian Water Technology AB
Jägershillgatan 26
213 75 Malmö
SWEDEN

2

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Torbjörn Larsson
den 1 oktober 2019 10:27
Mikael Grönvall; Staffan Gatte
Fakturan
ORDERBEKRÄFTELSE - LKF 190517-A001.docx

Hej
Hittade orderbekräftelsen, men inte fakturan
Med vänlig hälsning
Torbjörn Larsson
Bitr Fastighetschef
Direkt: 046-35 85 56
Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21

_

FLER OCH BÄTTRE HEM _________________________________________________
Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675, 221 01 Lund
Växel: 046-35 85 00

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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