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1) Nu bygger vi ut vår plagghanteringslinje! 
 

 
 

Under vecka 36 till 42 kommer TvNo att bygga om och utöka systemet för logistik och 
plagghantering för att klara av den ökade efterfrågan på personalkläder.  
Arbetet kommer bl a  att innebära att personal- och patientkläder tillfälligt

Ombyggnationen ska förhoppningsvis inte påverka leveranserna antalsmässigt. 
 

 kan få en 
annan vikning, framför allt i slutet av ombyggnationen vecka 41-42.  

         
 

 Eventuellt kan vissa kunder behöva ändra sina beställningsrutiner under någon av  
 veckorna ovan – i de fall kontaktas berörda kunder.  
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2) Pikétröjan kan nu beställas av samtliga kunder. 

 

 
 

 
3) Ny trikåbyxa avsedd för patienter 

 

 
 
 

4) Blå/vit randig blus utgår 
Fr o m augusti månad kommer blå/vit randig blus att utgå ur cirkulationssortimentet, men 
i stället finns Pikétröja (art nr 408XX) och Personalskjorta (435XX) att beställa som 
arbetsplagg. 

         
 

 

Sjukgymnaster, arbetsterapeuter m fl har 
under år 2015 successivt kunnat beställa 
den nya blå pikétröjan, som numera ingår i 
TvNo;s cirkulationssortiment.  
 En del kunder anser att pikétröjan har för 
få fickor och har istället valt personal-
skjorta eller klänning som arbetsplagg.  
 
Under augusti månad ”öppnas” pikétröjan 
för alla kunder och kan därmed beställas 
via vår hemsida. 

Under augusti månad har 40 stycken  
kunder/avdelningar fått tillgång till den 
nya  patienttrikåbyxan.  
 TvNo har köpt in 5000 byxor i den första 
omgången. Om allt går som det ska och 
byxan fungerar som det är tänkt så 
kommer nya inköp att ske under hösten 
2015.  
Målet är att samtliga kunder som har 
behov av byxan ska få tillgång till den 
inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Slutligen skulle vi vilja be alla om hjälp med att tömma  
fickorna innan plagg läggs till tvätt!! 

 Vi får varje dag in mängder med plagg som har pennor, namnskyltar, läppstift, lypsyl mm 
kvar i fickorna. Det är mycket som inte syns i vår scanner vilket gör att vi tyvärr får kassera  

mängder med plagg som har bläckfläckar eller fettfläckar! 
Tack för hjälpen!!! 
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