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Organisation
• Lindbytvätten AB startades 1991 
• Ca 50 medarbetare 
• Ca 1000 kunder
• 40 - 90 ton tvätt / vecka
• 8 distributionsbilar
• Kunder i hela Kalmar, Blekinge och 

Kronobergs län med omnejd 



Hotell och Restaurang Industri och Verkstad Vård och Omsorg Butik och Service

Kundsegment



1991 2021

Medarbetare – 8 st

Omsättning - 2,3 msek

Upp till 2,5 ton tvätt i veckan

Start

Ökad kapacitet

Produktivitet

Kvalitet

Ny mangelhall

Ny tvätthall

Utökade segment 

Produktivitet

Återvinning

Kvalitet

Ny industrihall

Medarbetare – 50 st

Omsättning – 55/60 msek

Upp till 90 ton tvätt i veckan

Lindbytvätten 30 år
Ökad kapacitet

Produktivitet

Återvining

Kvalitet



Svanen 4.0
Svanenmärkta sedan 2008.

Vi uppfyller Svanens miljökrav för energi- och 
vattenförbrukning, kemikalier, avfallshantering 
och emballage samt för eget gods. 



Lindbytvätten är kvalitetscertifierad enligt 
ISO 9001, Miljöcertifierade enligt ISO 14001 
och Arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Vi lägger stor vikt vid att vara ett pålitligt och 
kvalitetsmedvetet företag. 

Certifieringar



Vattenförbrukning 
bomull
T-shirt 1: Konventionell bomull

• 23 650 liter

T-shirt 2: Ekologisk bomull

• 8 240 liter



Aralsjön 



1991 – 28 liter/kilo

Vattenbesparing 

6 liter/kilo – Nutid



30 år av ständiga förbättringar  

| Vatten | Textilier | Produktion| Energi

28 l/kg  6 l/kg

320 miljoner liter vatten 

sparade på 15 år

Eget reningsverk 

Bioolja

Grön el 

Solceller 

HVO 

Energibespring

Ekologisk bomull

Bomull  Polyester

Miljömärkt 

Textilåtervinning

Lagning 

ISO9001,14001,45001

Tvättmedel 

Autodosering  

Effektivitet

Livslängd på textilier



OnceMore by Södra
OnceMore® - processen kombinerar 
cellulosa från trä med fibrer från 
textilavfall och resultatet är en ren, 
högkvalitativ dissolvingmassa.

Fristads
Isolering 



Miljön en vinnare med HVO

Lindbytvätten har en egen tank, 
så att alla våra bilar tankar med 
HVO eller biogas.

HVO

|HVO |Bioolja |Förnybar el 



HVO
HVO

Miljön en vinnare med HVO. Har samma 
höga prestanda som vanlig diesel men 
ger lägre utsläpp av växthusgaser.

Upp till 90 procent lägre utsläpp av 
växthusgaser.



Bioolja
Vi har ett globalt ansvar att reducera 
utsläppen av växthusgaser. 

Användning av biobränslen istället för 
fossila bränslen är ett bra alternativ med 
låg miljöbelastning.

Inbesparingen i CO2 och växthusgaser vid 
användning av bioolja är 90-97 %.



All el från förnybara källor
Vi vill vara miljömedvetna ut till fingerspetsarna. 
Genom val av el producerad med förnybara 
energikällor driver vi på utvecklingen av mer 
miljöanpassande och långsiktigt hållbara 
energialternativ.



1025 ton CO2
Det finns mycket som vi kan göra redan 
idag för att minska vårt klimatavtryck.

Varje år minskar vi vår klimatpåverkan med 
1025 ton koldioxid genom att använda oss 
av HVO, Bioolja och el från förnybara källor. 



Solceller
70% av Lindbytvättens 
kapacitet  idag.

I framtiden fler celler för 
att bli självförsörjande. 
Plus batterier för 
lagring av el. 



Eget reningsverk
Renar tvättvatten från bland annat olja, 
fetter och tungmetaller. Allt samlas sedan 
upp i tankar där slam och andra 
avfallsrester transporteras iväg för 
avfallshantering. 



Regnvatten
I framtiden kommer vi att ta tillvara på 
regnvatten och återanvända i vår 
tvättprocess. 



Social hållbarhet
• Förutsättningar för välmående

• Fysisk och social miljö

• Samhällsnytta




