
affärsliv tisdag 23 november 2021
10

KLIMATSMART MED 
ULTRARENT VATTEN

Att tvätta rent fasader och fönster helt 
utan kemikalier, går det verkligen?  
Ja, hävdar Jimmy Farsbo som driver 
Boomerangtvätt i Ljungsbro. Hemlig-
heten stavas ultrarent vatten.

Vanligt kranvatten inne-
håller små mängder av 
salter, kalk och andra ämnen.
Genom att filtrera bort det 
får man fram det som kallas 
ultrarent vatten.

– Vi har ett filtreringssys-
tem här i lastutrymmet på 
bilen, visar Jimmy Farsbo.

Vi ses utanför Plantagens 
växthuslika byggnad på 
Tornby. Ett bra ställe att 
demonstrera hur både föns-
ter- och fasadtvätt går till.

Med en borste fäst i ena 
änden av en kolfiberstav som 
kan bli 20 meter lång och är 
kopplad till firmabilens re-
ningsanläggning tar han sig 

an fönsterväggen vid entren.
– Ultrarent vatten har en 

naturligt rengörande effekt. 
Ser du hur smutsen bara 
rinner av, säger han entusi-
astiskt.  

Själv har han alltid varit 
miljömedveten och försökt 
att leva på ett sätt som inte 
påverkar klimatet negativt. 

– Onödig kemikaliean-
vändning är ju ett exempel 
och när jag för något år se-
dan hörde talas om ultrarent 
vatten blev jag intresserad 
direkt, berättar han.

Och i somras startade 
Jimmy Farsbo sitt företag 
Boomerangtvätt i Ljungsbro, 

vars affärsidé är att sälja 
miljövänlig rengöring av 
olika slag till såväl företag 
som privatpersoner utan att 
tumma på kvaliteten.

– Grundkonceptet är olika 
abonnemangslösningar, men 
man får naturligtvis prova 
på först.

Förutom fönster och 
fasader kan det handla om 
tak, solpaneler, flaggstänger, 
stengolv och trätrall.

– Vi har gjort en hel del 
växthus också, där är det ju 
extra viktig att inte använda 
kemikalier som kan skada 
växterna.

Hållbarhet och miljötänk 
är ledord i hela verksamhe-
ten, påpekar han och berät-
tar att firmabilen är en elbil 
och att kontorsbyggnaden 
i Ljungsbro har solceller på 
taket.

– Det känns viktigt att 
löpa linan ut och vi satsar på 
att bli helt klimatneutrala.

Jimmy Farsbo är elektriker 
i grunden och har haft 
egen firma tidigare, men de 
senaste åren har han varit 
anställd bland annat som 
fordonsansvarig på Falck.

Men nu är han alltså 
tillbaka som egenföretagare 
och stortrivs.

– Många är nyfikna på vad 
vi gör när jag är ute och det 
känns så roligt att kunna 
berätta om våra skonsamma 
och miljövänliga metoder.

I nuläget har Boomerang-
tvätt tre anställda utöver 
Jimmy, men han hoppas 
snart kunna anställa yt-
terligare två. Målet är att så 
småningom växa utanför 
Östergötland.

– Ja, förhoppningen är 
att får flera företagskedjor 
som helhetskunder och bli 
rikstäckande.
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Jimmy Farsbo tvättar fönster med ultrarent vatten. ”Det suger åt sig smuts som en svamp och förhindrar även återsmutsning”, förklarar han. 
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Jimmy Farsbo med en specialborste för att göra rent 
flaggstänger. FOTO: ANN-CHARLOTTE IRHEDE

Jimmy Farsbo med en ryggställning och vinkelglasögon 
som gör fasadtvätten mindre slitsamt för rygg och nacke. 


