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&	  STÄDSERVICE	  

”Jag	  började	  leta	  efter	  mer	  
naturliga	  rengöringsmedel	  
när	  min	  personal	  fick	  
allergiska	  problem.	  Det	  
första	  som	  hände	  var	  att	  
det	  blev	  rent	  där	  vi	  städar.	  
Och	  sen	  efter	  två	  veckor	  
försvann	  personalens	  
problem.”	  
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”VISSA	  BLEV	  ILLAMÅENDE.	  EN	  ANNAN	  FICK	  RÖDA	  PRICKAR	  PÅ	  HUDEN.	  	  
DETTA	  MÅSTE	  FÅ	  ETT	  STOPP.”	  

 
DANIELA	  SUHRBORG	  driver	  sedan	  2	  år	  tillbaka	  Danielas	  Städ	  och	  Hemservice	  i	  Älmhult.	  Företaget	  har	  5	  
anställda	  och	  erbjuder	  hushållsnära	  tjänster	  till	  främst	  privatkunder	  inom	  Kronobergs	  län.	  Daniela	  agerar	  
arbetsledare	  och	  kundkontakt	  och	  vid	  överbelastning	  hoppar	  hon	  in	  som	  operativ	  resurs.	   

Vi	  har	  ett	  brett	  spektrum	  av	  tjänster,	  berättar	  Daniela.	  Allt	  från	  kattpassning	  och	  matlagning	  till	  flytt-‐	  och	  
veckostäd.	  Vi	  skulle	  gärna	  arbeta	  mer	  mot	  företag.	  Primärt	  för	  att	  överföra	  det	  kvalitetstänkande	  som	  vi	  får	  på	  
köpet	  genom	  arbetet	  mot	  privatkunder.	  Privatkunder	  är	  oerhört	  noggranna,	  det	  är	  ofta	  rent	  när	  man	  kommer	  
och	  levererar	  vi	  endast	  99%	  faller	  hela	  jobbet.”	  

Att	  arbeta	  mot	  privatsektorn	  innebär	  örat	  mot	  marken	  och	  Danielas	  personal	  får	  mycket	  direkt	  feedback.	  I	  
dagsläget	  efterfrågas	  till	  exempel	  mer	  naturliga	  rengöringsprodukter.	  ”Men	  det	  som	  finns	  är	  främst	  såpa	  och	  
har	  någon	  ett	  fint	  kakel	  i	  hallen	  blir	  det	  fläckigt	  med	  såpa”,	  säger	  Daniela.	  ”Först	  när	  man	  eftertorkar	  kan	  det	  
glänsa.	  Det	  går	  inte	  ihop.	  Därför	  har	  vi	  tvingats	  använda	  rent	  kemikaliska	  rengöringsmedel	  som	  kunderna	  köpt	  i	  
affären,	  som	  Ajax	  och	  Cillit	  Bang	  till	  exempel.”	  

”VÅR	  SPONTANA	  REAKTION	  HANDLADE	  OM	  RESULTATET.	  VILKET	  LYSTER!”	  

För	  ett	  halvår	  sen	  började	  Danielas	  personal	  få	  problem.	  Vissa	  blev	  illamående,	  en	  annan	  fick	  röda	  prickar	  på	  
kroppen,	  huden	  blev	  narig	  och	  svullnader	  syntes	  på	  armar,	  hals	  och	  i	  ansikte.	  Daniela	  provade	  att	  byta	  till	  
parfymfria	  produkter	  men	  det	  fungerade	  inte,	  personalen	  reagerade	  ändå.	  ”Det	  var	  oroande”,	  berättar	  Daniela.	  
”Jag	  minns	  att	  jag	  tänkte	  att	  detta	  är	  ju	  som	  gift.	  Oavsett	  om	  vi	  har	  handskar	  sprayas	  ju	  kemikalierna	  rakt	  ut	  i	  
luften.	  Personalen	  kommer	  inte	  undan,	  detta	  måste	  få	  ett	  stopp.”	  	  

”HUDEN	  BLEV	  LEN.	  PRICKARNA	  FÖRSVANN.”	  

”Vår	  spontana	  reaktion	  efter	  att	  ha	  provat	  Innu-‐Science	  provprodukter	  handlade	  om	  resultatet.	  Det	  blev	  rent	  
där	  vi	  städar.	  Det	  märktes	  i	  luften	  och	  på	  materialet.	  Vilket	  lyster!	  Badrum	  och	  kök	  blev	  särskilt	  bra.	  Och	  sen	  
efter	  två	  veckor	  försvann	  personalen	  problem.	  Svullnader	  och	  andningsproblem,	  borta.	  Huden	  blev	  len.	  
Prickarna	  försvann.	  Medlen	  är	  inte	  starka	  –	  men	  de	  fungerar	  ändå”,	  säger	  Daniela..	  	  

Daniela	  betalar	  idag	  extra	  för	  att	  ta	  med	  Innu-‐Science	  produkter	  in	  till	  privathushållen,	  så	  några	  intjänade	  
kronor	  går	  inte	  att	  räkna	  på.	  ”Men	  det	  kvittar	  för	  jag	  sparar	  personalen”,	  avslutar	  Daniela.	  ”Alla	  måste	  må	  bra.	  
Jag	  vet	  att	  det	  låter	  löjligt	  men	  jag	  kan	  bara	  säga	  tack	  -‐	  och	  halleluja.”	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Om	  
Daniela	  Suhrborg	  
	  
Boende	  och	  familj	  
Singel,	  två	  barn,	  bor	  i	  Älmhult	  	  
	  
Karriär	  
Mina	  föräldrar	  flydde	  från	  kommunismens	  Rumänien.	  Vi	  landade	  hela	  familjen	  i	  Alvesta	  1995.	  Jag	  
minns	  att	  jag	  tyckte	  det	  var	  enormt	  lyxigt	  att	  få	  mat	  och	  kläder.	  Har	  alltid	  velat	  jobba	  med	  människor	  
och	  gled	  in	  på	  äldreomsorg,	  fritids	  och	  så	  småningom	  på	  städ.	  Driften	  att	  vara	  egen	  har	  alltid	  funnits	  
där,	  jag	  tror	  min	  multitalang	  till	  pappa	  smittat	  av	  sig	  på	  mig.	  
	  
Roligast	  på	  jobbet	  
Alla	  nya	  människor!	  
	  
Gör	  helst	  på	  fritiden	  
Jobbar!	  	  
	  
Läser	  
Offerter	  och	  prislistor!	  	  
	  
Kontakt	  
Daniela	  Suhrborg	  
0738-‐16	  46	  81	  
stadproffs@gmail.com	  	  
 

 
	  


