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Sortimentsinformation 
 
Personalkläder i en ny större storlek 110-140 kg, finns nu att tillgå i personalskjortor och muddbyxor. 
Kläderna måste initialt beställas via TvNo kundtjänst. 
 
TvNo går nu igenom cirkulationssortimentet och gör en hårdare utgallring av slitna textilier. Två 
projektanställda är under ett par månader under våren avsatta till att göra en extra insats utöver 
normal kassation/utsortering.   
 
En ny mindre storlek av muddbyxa för personal är under utveckling och kommer att införas under 
sommaren. Samtidigt kommer den tidigare, sedan länge, utgående dambyxan att försvinna helt.  Det 
är många år sedan nya dambyxor köptes in och stocken är nu mycket dålig.  
 
Även damrocken med trekvart ärm kommer att försvinna under sommaren. Rocken har varit på 
utgående i många år och nu är stocken så pass dålig att den fysiskt plockas bort. Samtidigt kommer 
herrocken att byta namn till personalrock.  
 
Vid Textilrådets möte i mars diskuteras bland annat vilka textilier som ska utgå och vilka nya textilier 
som ska införas. Anteckningar från textilrådets möten finns att läsa på TvNo hemsida www.tvno.se 
Om du loggar in med ”KALLE” som kundnummer och ”123” som lösenord så kan du läsa 
minnesanteckningar och se vilka personer ingår i rådet. Förslag på nya cirkulationsartiklar under 2013 
är en personalklänning, ett glidlakan samt ett avtorkningsbart kuddöverdrag. Beslut tas under 
hösten. 
 
Införande av extra stora patientkläder upp till 200 kilo samt halksockor är frågor som textilrådet ska 
ta ställning till under hösten.  
 
 
Visste du att? 
 
 
 
 
 
 
 
Tänk till en extra gång och töm alla fickorna när du skickar in kläderna för tvätt!

 
  

en kvarglömd penna som av 
misstag går med i en 
tvättmaskin kan förstöra 40 
kilo kläder, ibland helt nya. 
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Det följer tyvärr med alltmer saker till tvätteriet. Kostnaden för missfärgad tvätt ökar nu igen efter en 
nedgång under ett antal år. Det blir mera vanligt att namnskyltar, kanyler, akupunkturnålar, tejprullar 
m.m. följer med till TvNo.  
 

   
 
Det är även en del tvätt som kastas i sopnedkast i stället för att skickas till tvätteriet. På US, Linköping 
ska tvätt- och sopnedkasten skyltas upp med text och symboler för att minska förväxling och svinn av 
textilier. 
 

 
 
 

Kundmärkt tvätt 
Det är vården själva som ansvarar för kassation av trasiga/fläckiga kläder som man själva köpt in 
d.v.s. kundägda textilier. Om de är försedda med streckkod är det viktigt att plaggens 
streckkodsnummer meddelas till kundpackning@tvno.se  så att plaggen tas bort ur alla register. Vad 
gäller "Leasingtextilier" däremot så ansvarar TvNo för att ersätta plaggen vid behov. Mer information 
finns på vår hemsida, www.tvno.se   
 
 

Miljöfokus! 
Under våren installerar TvNo en ångpanna som eldas med pellets vilket är ett förnyelsebart bränsle. 
Driftstart under juni 2012. Även TvNo´s lastbilar drivs med förnyelsebart bränsle, RME-rapsolja.  
 

 
 
 
Detta första nummer av Tvätterinytt ges ut i pappersformat - fortsättningsvis kommer den att finnas 
”digitalt” på vår hemsida och på ert intranät. 
 
Om ni vill ha info-brev på mail går det bra att meddela er mailadress till jessica.hoglund@tvno.se 
Märkt med ”Tvätterinytt” så vi kan lägga till er på mail-listan. 

Elin, som jobbar på tvätteriet, stack sig på en akupunkturnål 
och måste nu gå på kontroller, för att utesluta ev. smitta. 
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