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ALE DEMENSFÖRENING

”Finns det hjälpmedel för
 personer med  demenssjukdom? ”

Föreläsning med Arbetsterapeut 
Inge Dahlenborg, Inge ingår i Demensförbundets expertgrupp

Tisdagen den 19 april Klockan 19.00
Musiksalen, Ale gymnasium, Vitklövergatan 1, Nödinge

Välkomna!

SKEPPLANDA. En till 
synes anspråkslös 
byggnad, men med en 
verksamhet som går 
för högtryck.

Det gäller i ordets 
rätta bemärkelse.

Nu har Skepplanda 
Tvätt fått nya ägare 
i Karin och Nicklas 
Lindén som vill fort-
sätta utveckla verk-
samheten.

Granne med hembygdsgår-
den Grönköp ligger Skepp-
landa Tvätt. Vid en första 
anblick anar man knappast 
att det pågår verksamhet 
i lokalen, men så är fallet. 
Sedan 1952 har familjeföre-
taget drivits av olika genera-
tioner. Bertil Karlsson blev 
den sista.

– Det stämmer! Den 1 
april sålde jag rörelsen till 
Karin och Nicklas Lindén. 
Jag kommer emellertid att 
finnas kvar i verksamhe-
ten ett tag till och lära dem 
de olika maskinerna. Det 

är mycket kunskap som ska 
överföras, förklarar Bertil.

Karin och Nicklas Lindén 
driver Lindén Städ & Entre-
prenad sedan två och ett halvt 
år tillbaka. De erbjuder hem-
städ såväl till privatpersoner 
som företag. Av företagskun-
derna är Skanska Maskin en 
viktig partner.

– Vi städar deras arbetsbo-
dar och visningslägenheter, 
berättar Nicklas.

Att paret nu väljer att 
utvidga sin verksamhet med 
ett tvätteri beror helt enkelt 
på att tillfället uppenbarade 
sig.

– Vi såg annonsen i lokal-
tidningen och då tyckte vi att 
det var läge att slå till. Städ 
och tvätteri hänger ihop. Vi 
har många kunder som efter-
frågar den typ av service, 
säger Karin.

Under de inledande åren 
var det flest privatkunder 
som nyttjade Skepplanda 
Tvätt, men ganska snart 
övergick sysslorna till att 
domineras av industriell 
verksamhet.

– Hotellbranschen är en 
viktig kundgrupp. Här tvät-
tas och manglas 550 sängar 
om dagen, vilket motsvarar 
cirka 1 100 kilo, säger Bertil.

Tvättmaskinerna som 
används är rejäla, likaså tork-
tumlarna som sväljer stora 
mängder tvätt. I en annan 
del av lokalen står en gigan-
tisk mangel, som är något av 
maskinparkens flaggskepp.

– Givetvis välkomnar vi 
privatpersoner hit för att få 
sina dukar magnlade. Vi har 
ju resurserna, säger Nicklas.

Hur är det med kem-
tvätt?

– Det är inget som vi syss-
lar med. Faktum är det inte 
förekommer särskilt mycket 
kemtvätt nu för tiden. Det 
mesta går att tvätta i vatten, 
alltifrån stora mattor till 
madrasser, avslutar Karin 
Lindén.

Skepplanda Tvätt i ny regi
– Lindén har köpt det anrika familjeföretaget

Bertil Carlsson (mitten) har överämnat ägandeskapet för Skepplanda Tvätt till Karin och 
Nicklas Lindén.

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Göteborgsvägen  •  Älvängen  •   0303 - 74 60 76

Föreviga
   studenten!

199kr

Ataljéfotografering 995kr
Boka tid för fotografering

Studentplakat
från


