Pressmeddelande - Vinnarna är utsedda i CLEAN Bright Awards 2016
CLEAN Bright Awards är branschpriset som lyfter fram förebilder och framtidslöften inom den svenska städoch servicebranschen. I år det 6:e tillfället som priserna delas ut.
Juryns beslut offentliggjordes på CLEAN & Facility at your Service på Kistamässan i Stockholm den 28
september. CLEAN & Facility at your Service är en affärsinriktad branschmässa som samlar aktörer,
leverantörer och köpstarka kunder inom städ- ,sevice- och FM-branschen. Tävlingens finalomgång har
inkluderat 15 finalister i fem olika kategorier. Efter prisutdelningen blev det fotografering och mingel.

Tävlingens kategorier och årets vinnare är:
Årets Glansföretag: Glansföretag är företag som satsar på att stärka både varumärke och sitt
arbetsgivarrenommé. En framsynt personalpolitik kombineras med affärsutveckling och kundfokus. Vinnaren
symboliserar branschens framtidstro som attraherar kunder och medarbetare.
Kategoripartner: Branschtidningen RENT
Årets Glansföretag 2016 är: Hygienteknik med Stefan Johansson
Juryns motivering: Hygienteknik har på 25 år lyckats med att bli en av de ledande leverantörerna till Städ
Sverige, i konkurrens med de stora internationella aktörerna. Detta genom ett fokus på kunden genom egna
utbildade motiverade säljare, innovationer och en personalpolitik, vilken gör alla medarbetarna delaktiga och
engagerade i framgången.

Årets Vardagshjälte: Årets vardagshjälte är ett företag eller en enskild person, eller ett team, som genom
service och nytänkande avsevärt underlättat arbetsvardagen för sina kunder. I bedömningen läggs lika stor vikt
vid den lilla insatsen, som införandet av större grepp i syfte att skapa mervärden för kunden.
Kategoripartner: Papyrus Supplies
Årets Vardagshjälte 2016 är: Taria Olsson, Sodexo
Juryns motivering: Taria har ett genuint intresse för att hjälpa andra och att göra sin omgivnings vardag bättre
varje dag. Taria skapar god kontakt med kunden och slutkunderna, med kollegor och chefer. Taria föregår alltid
med gott exempel och försöker alltid att underlätta arbetet för såväl kunder som för chefer. Taria är alltid
positiv och smittar av sin positiva attityd till såväl kunder som kollegor. Hon kommer med förbättringsförslag
och är mycket uppskattad av alla i sin omgivning. Taria började som lokalvårdare som tonåring och över 20 år
senare fortsätter hon att sprida glädje och kunskap omkring sig. Alla större arbetsplatser skulle må bättre av att
ha en lokalvårdare som Taria.

Årets Arbetsledare: Arbetsledaren fyller en viktig funktion och bär ett stort ansvar på sina axlar.
Arbetsledaren ska, förutom att arbeta operativt med att styra och utveckla verksamheten även lösa många
olika sorters problem som dyker upp. Dessutom ingår ett HR ansvar som många gånger kan vara mer krävande
i andra branscher. Med kategorin Årets arbetsledare vill vi främja och lyfta fram en riktigt god förebild i dessa
avseenden.
Kategoripartner: Städbranschen Sverige
Årets Arbetsledare 2016 är: Iwona Tallarek, Alliance +
Juryns motivering: Iwona har arbetat som arbetsledare för externa rumsstäd i 6 år och har alltid gett 100 %
personligt engagemang, proffsig, samarbetsvillig och super problemlösningsorienterad. Det finns inget hon inte
fixar och hon har fått oss alla att känna oss som ett gemensamt team. Iwona är ett sant föredöme för alla
arbetsledare och att arbeta med henne är ett RENT nöje. Dag ut och dag in sliter hon utan att få det beröm hon
förtjänar och därför anser jag att hon borde få detta pris då hon enligt oss är outbytbar.

Årets Framtidslöfte: Priset delas ut till en yngre person med stor potential. Personen har med sina
egenskaper stora möjligheter att i framtiden sätta prägel på branschen och premieras för kreativitet,
nyfikenhet, engagemang och nytänkande.
Kategoripartner: Sodexo
Årets Framtidslöfte 2016 är: Nathalie Ingmarsdotter, Nässjö kommuns städverksamhet
Juryns motivering: Nathalie är en ung mycket begåvad tjej som med stort driv och engagemang utvecklar
Nässjö kommuns städverksamhet. Hon har sett över hela processen, håller på att utvecklar den med nya
torrare städmetoder samtidigt som hon är en fantastisk förebild. Hon åker runt i hela kommunen och visar och
instruerar. Hon har koll på hela processen från utvärdering, inköp till genomförande. Nathalie har nyligen fått
utökad tjänst för att kunna fortsätta utveckla detta arbete. Hon brinner för städning och har ägnat hela sitt
yrkesverksamma liv åt detta. Hon är en tjej med driv som månar om kommunens verksamhet samtidigt som
hon ser till varje individ. Nathalie har stor utvecklingspotential inom detta område samt inom chefskapet. Helt
klart en ung talang som är ett stort framtidslöfte inom denna bransch! Med rätt möjligheter och uppmuntran
kan hon nå långt!

Årets Skalman: 2016 års teknologipris går till det företag eller person som tillfört branschen något nytt och
extra i fråga om metodutveckling och/eller teknologisk funktionalitet.
Kategoripartner: Branschtidningen RENT
Årets Skalman 2016 är: Michael Lövgren, SCA Hygiene Products AB
Juryns motivering: Tork EasyCube™ är ett komplett städsystem med uppkopplade dispensrar och
besöksräknare som resulterar i ett helt nytt arbetssätt. Digitala städscheman i kombination med information
om städbehoven leder till förbättrad kundnöjdhet, konkreta effektivitetsvinster och mer motiverad personal.
Systemet ger arbetsledaren ökad effektivitet och högre kvalité till en lägre kostnad samtidigt som
städpersonalen får en bättre arbetssituation genom att jobba smartare, istället för hårdare. Mindre stress och
mer meningsfulla arbetsuppgifter, vilket höjer motivationen och minskar sjukfrånvaron för städpersonalen

Jury för CLEAN Bright Awards 2016
Anette Persson - Anette startade i städbranschen som arbetsledare på SPAB Kvalitetsstädning 1986. Anette
har haft olika uppdrag som arbetsledare, säljare och driftchef och sedan år 2000 har hon arbetat som
organisations och utbildningskonsult. Från 2010 är Anette anställd som marknads och utbildningsansvarig på
City Papper & Städprodukter.
Birgitta Wikdahl - VD och delägare i Global Fastighetsservice AB. Birgitta började som konsult i företaget 1998,
anställdes 2002 och blev vd 2007. År 2012 förvärvade Birgitta tillsammans med Anita Lundqvist företaget.
Företaget har idag 60 anställda med trappstädning som specialitet.
Lars-Olov Hedman - Arbetar idag som konsult och delägare i Lej On AB samt som CEO i Bacteria Shield Norden
AB. Tidigare bland annat driftområdeschef för ASAB, produktchef på Leverindus samt applikationsspecialist på
DiverseyLever i 15 år, har även arbetat som distriktschef på Sodexo och varit tjänsteutvecklare lokalvård inom
Coor Service Management.
Kontakt och information: Birgitta Tängnander – Projektledare Clean Bright Awards, Juryns ordförande
Telefon: 0708-440 870, e-post: birgitta.tangnander@mentoronline.se
Arrangör är branschtidningen:

