
Sölvesborgsföretaget Meritum 
kan bli Årets Glansföretag 
i Sverige!
Clean Bright Awards är branschpriset som lyfter fram förebilder och framtids-
löften inom den svenska städ- och servicebranschen. Meritum i Sölvesborg är 
i år en av tre finalister i Sverige som kan bli Årets Glansföretag 2020!

Meritum drivs och ägs av entreprenören och företagsledaren Christina Nilsson. Hennes 
ambition är att skapa tillväxt och jobb under ordnade och trygga förhållanden.

– Vi lägger mycket fokus på ett trevligt bemötande, en god långsiktig relation och vi är noga 
med att efterleva lagar och regler. Vår ”Meritum-anda” har funnits i över 20 år och är en av 
anledningarna till vår lyckosamma tillväxt i Sverige, berättar Christina Nilsson, VD.

Meritum är nominerade i kategorin Årets Glansföretag
– Det är Clean och Facility i Stockholm som står bakom Clean Bright Awards och det är
extra roligt att vi är nominerade i kategorin Glansföretag. Det bekräftar att vi har en framsynt 
personalpolitik kombinerat med affärsutveckling och kundfokus. Vi satsar på att stärka både 
varumärket Meritum och vårt arbetsgivarrenommé. Den 7 oktober är det final och i år sker 
prisutdelningen i digital form, det ska bli spännande, avslutar Christina Nilsson.

Clean Bright Awards motivering:
Meritum är stabilt och välskött och har i dag 38 anställda, god ekonomi och starka nyckeltal. ”Meritum- 
andan”, står för ordning och reda, trygghet och ärlighet, tydlighet och långsiktighet i såväl personalomsorg  
som kundvård. Miljö- och hållbarhetsfrågor är sedan lång tid grundläggande i företagets strategi och i den  
dagliga städpraktiken. Företaget är tydligt med att lagar och regler alltid ska följas. Stor vikt läggs vid att  
tillhandahålla bra kvalitet på städutrustning och bedriva fortlöpande personalutbildning. God personalvård har 
betalat sig, inte minst i form av en mycket liten personalomsättning och låga sjuktal. Därför har de kunnat växa 
stadigt med både nya tjänster, nya kunder och fler medarbetare. Deras kunder finns i alla typer av branscher. 
Förutom att de städar i hemmen anlitas de också av olika typer av företag inom exempelvis industri, bygg,  
varuhandel och kontorsverksamhet. Företaget står upp för en ren och sund städbransch.
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