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På Falkenbergs Laxrökeri fick vi se hur
fiskarna matades in i ena ändan av
maskinerna och kom ut rensade, benfria,
skivade och förpackade i andra ändan.
Rökningsprocessen, som föregår, är
avgörande för slutresultatet och kräver stor
yrkesskicklighet. Vi bjöds även att smaka på
delikatesserna och erhöll också möjlighet att
i butiken köpa godsaker från havet.

Årsmötet hölls tidigare samma dag, tisdagen

Rapport från Hallandssektionen
den 13 april, hos Falkenbergs Rör. Utöver
stadgeenliga punkter, tog vi beslut om att
fortsätta med jobbgarantin för lärlingar.
Stefan Nyqvist, Kattegattsgymnasiet, och
Tryggve Gustavsson, VVS-I, informerade
om förändringarna inom utbildningsområdet
för VVS-lärlingar. Ett examensprov är inlagt
efter gymnasietiden och ett godkänt
systemkunskapsprov, efter lärlingstiden, är
en förutsättning för att erhålla

utbildningsbeviset (f d certifikatet).

Yrkesmässor på gymnasieskolorna kommer
att äga rum till hösten.

Avslutningsvis ber styrelsen för Hallands-
sektionen att få tillönska medlemmarna en
skön och avkopplande sommar.

Rikard Hanson
Ordförande

Ett säkert vårtecknen är numera göteborgs-
sektionens vårmöte, så även i år. Plats för det
7:e medlemsmötet måndagen den 17 maj var
Lindome Bågskytteklubbs anläggning söder
om Göteborg.

Ordförande Conny Björk hälsade alla
välkomna och förklarade mötet öppnat.
Tyvärr hade endast 25 personer samlats till
detta möte, kanske var det Norges
nationaldag som drog istället.

Styrelsen fick ett nytillskott i form av
Anders Karlsson från Gamlestadens Rör AB
som valdes in på två år. Anders hälsades
välkommen in i gänget samt även som ny
medlem i VVS-2000.

Göteborg
spände bågen.

Tryggve Gustavsson, VVS-I informerade sin
vana trogen om lärlingsutbild-ningen och ett
nytt projekt från arbetsförmedlingen där man
försöker slussa ut utbildad personal med
invandrarbakgrund. Den anställningsgaranti
för nyutbildade lärlingar, som innebär
garanterad anställning under lärlingstiden till
ett antal elever med godkända betyg togs
åter upp.

Mötet var fortfarande eniga om att i likhet
med andra distrikt kunna erbjuda denna
form av anställning.

Styrelsen ska, tillsammans med Tryggve
utarbeta ett informationsblad som skall delas
ut till elever som startar sin kurs

höstterminen 1999.

Vår hemsida på internet www.vvs2000.com.
uppdateras med jämna mellanrum , för
eventuella synpunkter eller frågor går det bra
att kontakta någon i styrelsen.

Byggcentrums VVS-rådgivning, onsdagar
mellan kl 17.00 - 19.00, som
medlemsföretagen i VVS-2000 ansvara för
rullar vidare och fungerar väldigt bra. Det
stundar villadagar i september med bad och
kök som huvudtema.

Det kommer även i samband med årets
Dagens hushåll på Svenska Mässan att
anordnas särskild VVS-mässa med namnet
VVS&Energi och Bad och kök. Som
arrangör står numera Mässor AB.
Diskussioner pågår med VVS-2000 om ett
eventuellt deltagande i någon form.

Arbetet med FIG-gruppen (Fabrikanter,
installatörer, grossister) fortsätter med
regelbundna möten. Ett gemensamt
branschforum för olika marknadsfrågor.

Kvällen avslutades med bågskyttetävling
och korvgrillning.

Ett stort tack till Mats m fl i Lindome
Bågskytteklubb som servade oss under
kvällen.

För styrelsen/Anders Bergvall
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Fyrstad är, som vi nu alla börjar lära oss, den
namnändrade UVT sektionen. Vi tror
nämligen att ingen kan tolka vad UVT stod
för och då känns det bättre att vi kallar oss
fyrstad. Fyrstad är ett samlande begrepp för
våra fyra centralorter  Lysekil, Trollhättan,
Vänersborg och Uddevalla.
Av VVS 2000 och dess sektioner har vi haft
svårast att komma igång med vår
verksamhet. Vi vet alla att det går upp och
ned med vårt intresse för förenings-
verksamheten. Nu tycker vi oss märka att
intresset är på väg åt rätt håll. Det vi hittills
satsat på är att skapa en vi känsla och det gör
vi bäst genom att träffas och umgås. Den
undersökning som vi genomförde, där
kontakt togs med samtliga medlemmar,

visade att kunskapen om organisationen var
lite dålig särskilt när det gäller personfrågan.
Ett är dock alla överens om och det är att
visst skall vi ha vår egen sektion.
Nu tyckte vi att tiden var mogen för ett
utvecklande möte och till detta hade vi
inbjudit Thermia för att berätta om sitt nya
sätt att bearbeta marknaden. Vi fick lyssna
till Hans Ryding som är ansvarig för
utbildningen i hela Norden. Med hjälp av
fina resurser som data och OH ledsagade
han oss igenom den svåra argumenteringen
att investera stort för att på sikt tjäna mera.
Tillgången till data och bra tekniska
produkter och kunniga återförsäljare
kommer säkerligen att föra Thermia till
tätpositionen bland värmetillverkarna. Vi

Fyrstad satsar på värme.

mar i Rörfirmornas Riksförbund Västra
distrikt som grund för att etablera vår
verksamhet. Ett bra utgångsläge som gav oss
en flygande start. Under de gångna fem åren
har en del medlemmar försvunnit, de flesta
genom förändrad verksamhet, vilket är
naturligt i vår bransch med många små-
företag. Nya har tillkommit och dagsläget är
mycket positivt. Vi tycker dock att det finns
ett antal mindre och ofta nystartade företag
som har mycket att vinna på ett medlemskap

hos oss och som vi ännu inte nått ut till. De
flesta lite större företagen har vi faktiskt
redan som medlemmar. En utökad infor-
mation och rekrytering av nya medlemmar
kommer att göras under den kommande
tiden. Huvudansvarig för rekryteringen inom
sitt område är respektive sektionstyrelse. Du
som läser detta och är intresserad kontakta
någon från vår styrelser. Namn och telefon-
nummer finner du i detta blad.

Nu har första halvåret 99 snart gått till ända.
Vi startar nu slutspurten in mot, inte bara ett
nytt sekel, utan också ett nytt årtusende. När
vi 1995 startade VVS 2000 så tyckte vi att
det var väldigt långt till sekelskiftet men nu
är vi där.

Vad framtiden kommer att innebära vet
ingen av oss med säkerhet. Viktigast av allt
är dock att vi ständigt fortsätter med att
förbättra vår verksamhet. VVS 2000 har
även fortsättningsvis en viktig uppgift att för
medlemmarnas räkning följa utvecklingen.
Informera och ge förslag på hur olika
problem skall hanteras för att nå ett bra
resultat även i framtiden. Ett av de viktigaste
områdena framåt blir troligen miljön. Till
ledning för våra medlemmar har vi skapat en
miljö policy som vi lagt ut på vår hemsida
på Internet www.vvs.2000.com Se den gärna
där tillsammans med mycket annat. Miljö är
något som vi alltid har varit engagerade i,
men som nu har blivit mer och mer viktigt.
Det krävs att vi i framtiden i allra högsta
grad engagerar oss i miljötänkandet inom
vår verksamhet. Rent drickbart vatten har
alltid var något som vi bistått människorna
med. Utan drickbart vatten kan som vi vet
inget liv bestå. Vi har använt olika material
för våra ledningar, somliga bra andra mindre
bra, men vi har alltid haft en strävan att
betjäna våra kunder och göra vattnet
lättillgängligt för alla.

Redan från start hade vi samtliga medlem-

Ordföranden
har ordet

För att något beröra konjunkturen så hörs
från många håll positiva tongångar om ett
ökat utbud och att Sverige är på väg in i en
högkonjunktur. Detta är också verkligheten
även om vissa orter inte märker så mycket
av detta. Framför allt gäller en ökad
marknad i de större orterna som t ex
Göteborg där framtidstron är stor och många
projekt planeras. Uppenbart är att bristen på
bra montörer nu kommer att synas väldigt
tydligt och risken är stor att priserna
kommer att trissas upp Det kan bli svårt att
få in anbud för våra beställare. Detta gäller
inte bara VVS utan samtliga
sidoentreprenörer befinner sig i samma sits
och saknar arbetskraft. Detta är en följd av
de många årens anpassning till en mycket
lägre produktionsvolym. En verklig test av
marknaden får vi förmodligen nu under
hösten  Vår bransch har inte suttit stilla och
avvaktat utan försökt att aktivt påverka
ungdomarnas val av yrke. Detta har vi gjort
tillsammans med facket i ett mycket gott
samarbete. 

Sommarskola är ett exempel där vi försökt
påverka ungdomar till att välja utbildning till
rörmontör i skolan. Ungdomarna har getts
möjlighet att en viss tid under sommaren
frivilligt prova vårt yrket. Detta tillsammans
med vissa garantier om anställning och att vi
noga följer utbildningen tror vi aktivt
bidragit till fulla klasser med kvalificerade
elever.

Jag vill avsluta med att tacka mina
medarbetare inom VVS 2000 för en bra
verksamhet under våren och önskar alla,
både styrelser och medlemmar, en aktiv och
stärkande sommar.

Conny Björk 
Ordförande VVS 2000

fick också en presentation av den nya för-
säkring som numera följer värmepumparna.
En bra trygghet för konsumenterna.

Till detta möte hade vi också inbjudit ett
antal icke medlemmar för att de skulle bli
informerade om vår verksamhet. Vi kan
konstatera att intresset var gott så ett antal
nya medlemmar hoppas vi på.

Styrelsen har regelbundna möten och
kommer med förslag till en aktiv höst. Vi har
länge velat göra ett studiebesök på
Autonovas fabrik i Uddevalla men det har av
olika skäl varit omöjligt hittills. Vi lovar att
göra ett nytt försök. En tur på vår egen
Dalslands kanal  finns också högt upp på vår
önskelista. Vi i styrelsen lovar att återkomma
i höst med något intressant program och här
är vi öppna för förslag från olika håll.

Rolf Skoog 
ordförande
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Regeringen har den 20 april enligt
förordning (1999:187 & 1999:188) beslutat
att tills vidare stoppa de tre energibidragen;
bidrag till eleffektminskande åtgärder,
bidrag till konvertering från elvärme och
bidrag till ombyggnad och anslutning av
eluppvärmda byggnader till fjärrvärme.
Beslut om bidrag får tills vidare meddelas
endast om ansökan om bidrag har kommit in
till länsstyrelsen senast den 20 april 1999.  

Orsaken till stoppet är att hittills gjorda
uppföljningar av de statliga bidragen visar
att bidragen inte har nått de resultat som var
avsedda. Regeringen föreslår därför att
bidragen utvärderas ytterligare och avser att
återkomma i höstens budgetproposition med
förslag till förändringar av bidragen.

De ansökningar som inkom före 21 april
1999 påverkas inte av stoppet och beviljade
bidrag får utbetalas. Ansökningar som
inkommer till länsstyrelsen efter den 20 april

P L A N -  O C H  B O S T A D S E N H E T E N

Energibidragen 
registreras och får sedan vänta på beslut tills
eventuella nya regler träder i kraft.

Kretsloppsmiljarden
I vårpropositionen som presenterades den 14
april beslutade regeringen att avveckla
Kretsloppsmiljarden med omedelbar verkan.
Länsstyrelsen får alltså inte  bevilja några
nya investeringsbidrag för en ekologiskt
hållbar samhällsutveckling från och med den
15 april 1999.

Anledningen till avvecklingen är att
regeringen har gjort omprioriteringar i
budgeten. Den medelsram som tilldelats
länsstyrelsen och ännu inte utnyttjas dras in,
bidrag som beviljats före den 15 april gäller
dock även i fortsättningen.

Statligt stöd till viss
elektrifiering

Det finns nu möjlighet för hushåll som
bebos året runt och som idag saknar tillgång

till el att till en rimlig kostnad anslutas till
elnätet eller få sin elförsörjning tillgodosedd
på annat sätt. Detta kan ske genom att
fastighetsägaren ansöker om bidrag för detta,
förordning (1999:189). Bidrag utgår
antingen för anslutning till nätet
(nätutbyggnadsbidrag) eller för lokal
elproduktion (elproduktionsbidrag).

Ansökan ställs till Svenska Kraftnät, som
administrerar och beviljar bidraget, men
lämnas till länsstyrelsen i det län där
fastigheten eller huvuddelen av den är
belägen. Mer information om
ansökningsförfarandet osv fås efter begäran
hos länsstyrelsen.

LÄNSSTYRELSEN 1999-05-12
Postadress: 403 40 GÖTEBORG
Besöksadress: Södra Hamngatan 3
Telefon: 031-60 50 00 (växel)
Telefax: 031-60 52 36
E-post: lansstyrelsen@o.lst.se

Den 6 maj var en vacker försommardag (
den varmaste dagen hittills tror jag), Borås-
sektionen av VVS2000 var inbjuden till
försäkringskassan i Borås för att få
information om det nya pensionssystemet.
Medlemmarna lyssnade intresserat  till Ann
Larssons information.
Det visade sig vara en väl investerad tid för
det var mycket viktig information som vi
fick ta del av. Tur hade vi också då det

V Å R E N S  A K T I V I T E T E R  I

Borås sektionen
orange kuvertet med vår personliga
uträkning av pensionen kom några dagar
innan. Vad som stod helt klart  är att man
behöver pensions spara på egen hand,
eftersom den allmänna delen inte kommer
att räcka till. Hur många egna företagare
tänker på det idag med den dåliga lönsamhet
som i dag råder? Vikten av att pensions
spara gäller givetvis för alla inte bara för
egna företagare. 

Efter informationen började en aktivitet som
kanske mer fick oss att tänka på
livförsäkringar än pensionsförsäkringar,
nämligen Go-cart.

Go-cart tävlingen hölls på Borås
Motorstadium, Geddered, som är en mycket
proffsig anläggning utanför stan. Tävlingen
bestod i att alla fick köra tre
kvalificeringsomgångar. Därefter blev de
bästa uppdelade till A- respektive B-final.
Vinnare blev Mikael Larsson Rör AB Union
Borås, tvåa Hasse Berggren Rörtjänst i
Borås och på en hedrande tredje plats Klas
Börjesson Alingsås Rör AB.

Denna underbart vackra dag avslutades med
en utsökt måltid bestående av grillat kött
med tillbehör. 

Flera foton på tävlings deltagarna finns att
beskåda på vår hemsida www.vvs2000.com.

En riktig skön och varm sommar önskar
Borås-sektionen till er alla.

Ulf Jonson 
Ordförande
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Styrelse och
kontaktpersoner

VVS 2000
Ragnhildsgatan 1, 442 35 Kungälv
Tel: 0303-21 11 73 Fax: 0303-178 65
Conny Björk
Tel: 031-709 51 18, Fax: 031-709 51 20
Mobil: 0707-15 89 55
Ulf Jonson
Tel: 033-23 96 25, Fax: 033-23 96 26
Mobil: 0705-23 96 25
SvenOlov Josefsson
Tel: 0303-121 26, Fax: 0303-178 65
Mobil: 0705-68 46 80

Boråssektionen
Ulf Jonson
Tel: 033-23 96 25, Fax: 033-23 96 26
Mobil: 0705-23 96 25
Bernt Amberndtsson
Tel: 033-10 09 75

Fyrstadssektionen
Sture Olsson
Tel: 0303-77 09 86, Fax: 0303-888 32
Rolf Skoog
Tel: 0523-582 10 Fax: 0523-509 73

Göteborgssektionen
Conny Björk
Tel: 031-40 00 25, Fax: 031-335 86 47
Anders Bergvall
Tel: 031-65 82 00 Fax: 031-23 33 62

Hallandssektionen
Rikard Hanson
Tel: 035-10 01 50, Fax: 035-21 34 84
Folke Olsson
Tel: 0340-830 30 Fax: 0340-849 11

Skaraborgssektionen
Tore Kjellner
Tel: 0512-101 98 Fax: 0512-102 77
Bengt-Arne Gustavsson
Tel: 0510-411 83 Fax: 0510-411 83

Sverige
porto
betalt

Vårmöte i Skaraborg.
Torsdagen den 22 april samlades ett 30-tal
rörföretagare vid Panncentralen KSS i
Skövde.

Först informerade panncentralens tekniska
chef, Arne Johansson, om anläggningen,
som var den första och största
fastbränslecentralen  i länet då den startades
1972.  Den tillhör fortfarande de största i
länet. Idag är den installerade effekten cirka
140 MWH. Till Skövde kommuns
fjärrvärmenät levereras cirka 90 % av
värmeproduktionen. När två
fastbränslepannor går på full effekt krävs att
två långtradare, lastade med 100 kbm flis,
ankommer varannan timma dygnet runt.
Under 1998 användes 75 % biobränsle och
25 % olja och el för värmeproduktionen.

Efter denna information företogs en

rundvandring i värmeverket. Branchmötet
fortsatte därefter hos Ahlsell VVS.

På mötet rapporterade ordföranden Tore
Kjellner och Sven Olov Josefsson om
verksamheten. Därefter följde en livlig
diskussion om medlemsrekrytering  m m.
Vidare fick vi information om bl a ny
miljölagstiftning och om CE-märkning.

Mötet avslutades med en gemensam smaklig
måltid  som Ahlsell VVS stod som värd för.

Syftet med mötet var att umgås med
kollegor, diskutera och lyssna på informa-
tion.

Alla tyckte att de hade fått vara med på en
intressant och trevlig eftermiddag och kväll. 

Lennart Friggeråker

I D É R U T A N

Notera i din kalender:

Vårt alltid lika

välbesökta och 

uppskattade årsmöte

hålls lördagen den

27 november

– INSTIFTAD I  V INCI
DEN 15 MAJ  1999

VVS-Akademin

Den 15 maj 1999 instiftades den Svenska
VVS-Akademin i Vinci, nära Florens i
Italien. Platsen valdes som en hyllning till
universalgeniet Leonardo da Vinci som
föddes där 1482.

Akademin skall bestå av 18 ledamöter.

Syftet med akademin är att främja VVS-
tekniken för bättre hälsa och miljö åt alla.
Färgerna i bandet symboliserar:

Värme - Ventilation - Sanitet

Akademins valspråk är:

Snillen med smak

Vid den högtidliga invigningsceremonin
dubbades stiftarna, efter det att de avlagt
trohetseden, av akademins högste
ordförande Lennart Friggeråker. Därefter
dekorerades stiftarna med akademins band
och hälsades välkomna in i akademin.

Stifelse och första styrelse är följande:
Friggeråker, Lennart, Falköping högste ordförande stol nr 1
Josefsson, Sven Olov, Kungälv ständig sekreterare stol nr 2
Andersson, Jan, Arvika ombudsman stol nr 3
Björk, Conny, Göteborg ceremonimästare stol nr 4
Emanuelsson, Bo-Göran, Göteborg talman stol nr 5
Hugosson, Bengt, Källby skattmästare stol nr 6
Strömqvist, Jan, Stockholm ombudsman stol nr 7

Ceremonin avslutades med supé tillsammans med respektive damer och inbjudna gäster.


