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
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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
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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! ☺

3

Med vänlig hälsning
Oskar Niemi
Miljöutvecklare
Direkt: 072-453 03 30
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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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