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Frukostseminarium – Städa miljövänligt 

Fungerar verkligen de klassiska husmorstipsen om städning? Är citron och 

ättika lika effektivt och dessutom miljövänligare än vanliga rengöringsmedel? 

Varför fungerar bakpulver mot beläggningar i vasken? Blir kläderna rena av 

tvättnötter och är det vettigt att putsa silver med ketchup? Tipsen på hur vi 

ska städa miljövänligt och kemikaliefritt når oss allt oftare. Men vad menar vi 

med miljövänligt? Och går det verkligen att städa utan kemikalier?  

Välkommen till höstens intressantaste frukostseminarium där KTF Utbildning 

reder ut begreppen kring miljövänlig städning. 

Seminariet vänder sig till journalister, bloggare och intressenter i tvätt- och 

rengöringsbranschen.  

 

Föreläsare 
 

   
Anna Melvås, 
Projektledare tvätt- 
och rengöringsfrågor, 
KTF 

Helena Grennberg, 
professor i organisk kemi, 
Uppsala universitet, 
ordförande i Svenska 
Kemisamfundet 

Greger Lundqvist, 
Regulatory & Safety 
Manager, Orkla Home 
& Personal Care 
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Seminarieprogram 
 

Tid Innehåll 

8.00-8.30 Frukosten står uppdukad 

8.30 – 8.45 Inledning 

Anna Melvås, KTF 

8.45 – 9.00 Städa med mat, fungerar det? Och är det hållbart? 

Helena Grennberg, Uppsala Universitet & Svenska 
Kemistsamfundet 

9.00 – 9.15 Hållbara rengöringskemikalier – finns det?  

Greger Lundqvist, Orkla 

9.15-9.30 Tid för frågor 

 

Övrigt 
 
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast tisdagen den 11 
oktober 2016. Anmälan är obligatorisk och bindande. Vid uteblivet deltagande 
tas en avgift på 500 SEK (exkl moms) ut. Det går bra att utse ersättare vid 
förhinder. 
 
Vid fulltecknat seminarium eller för få deltagare vid anmälningstidens slut 
förbehåller vi oss rätten att ställa in seminariet resp. att få återkomma med 
nytt tillfälle. 
 
Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se. 
 
Mer information finns på www.ktfutbildning.se  

Viktig information 
 
Pris 
Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan är obligatorisk och bindande. Vid 
uteblivet deltagande tas en avgift på 500 SEK (exkl moms) ut.  
Frukost ingår. 
 
Tid & Plats 
Styrelserummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
Tisdag 25 oktober 2016 kl. 8.00 – 9.30  
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