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tivisera sina inköp. Inköp av entreprenader
visar sig vara 50 % av alla tjänster. Genom
bland annat benchmarking (jämförelse med
andra företag) samt egna studier har man
kommit till följande slutsats när det gäller
inköp. Få leverantörer, avtalstrohet, en styrd
inköpsprocess och centrala avtal. Målsätt-
ningen är att få professionella inköpare,
ställa miljö- och kvalitetskrav och sänka
kostnaderna för inköp med 10 %. 

Kenny Andersson VD för Theorells talade
om installationskonsultens nya roll i bygg-
processen. Installationerna utgör en allt
större del av våra byggnader. Installations-
andelen av den totala byggkostnaden för en
kontorsbyggnad är idag ca: 50-60 % vid
0mbyggnad och vid nybyggnad ca: 25-30 %.
Kenny menade på att den framtida installa-
tionskonsulten bör täcka in alla områden

Ett drygt trettiotal personer hade samlats till
seminariet "Rollspelet i Byggprocessen" i
samband med Nordbygg-mässan i Älvsjö
den 22 mars 2000. 

Först ut var Urban Norlén från KTH och
Högskolan i Gävle. Ulf som sysslar med
byggforskning berättade om några försöks-
anläggningar för så kallade "intelligenta
byggnader" d v s bostadshus med lägenheter
där hyresgästen själv kan styra sitt klimat. På
så sätt kan man påverka sin hyreskostnad.
Hyresgästen har även tillgång till andra
tjänster via exempelvis TV och internet.. Ny
teknik innebär att konsumtion av energi och
inneklimat går från baskonsumtion till
engagerande konsumtion. 

Vasakronans representant Stefan Sandesten
redovisade ett nytt kvalitetsprojekt inom
Vasakronan. Man arbetar där med att effek-
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som t ex el och tele. Han tog även upp
begreppet "nöjd kund" som idag vill ha en
låg totalkostnad, rätt inomhusmiljö, verk-
samhetsanpassade och funktionssäkra lös-
ningar samt korta ledtider. 

Arkitektens roll som den styrande i projek-
teringsprocessen i stället för bygglednings-
företag förespråkades. 

Representant från entreprenörerna var Johan
Karlström BPA. Johan inledde med lite fakta
om BPA som verkar inom vvs, el och
service. Han såg en samhällsförändring där
man allt mer fokuserar kring hälsa, inom-
husmiljö, teknikutveckling, internationaliser-
ing, ökad tillgång på kunskap och informa-
tion. 

Dagens byggande är ålderdomligt organi-

Stig Hedberg, återbördad göteborgare och
välkänd jurist hos Rörfirmornas Riksför-
bund, gjorde en välregisserad information
för oss i VVS2000. Stig är numera sin egen
herre och reser riket runt och försöker lära ut
juridikens krångligheter till okunniga elever. 

Det angelägna budskapet för dagen var att
Offentlig upphandling enligt nya regler kan
vara väldigt krångligt och omgärdat av

Offentlig
upphandling

snårigheter. Regler som vi entreprenörer
måste känna till för att överleva men även
för att bevaka vår rätt hos myndigheterna. 

Under några timmar fick vi information och
nog var det mycket att tänka på under
hemfärden. Under efterföljande måltid gick
diskussionen man och man emellan.

Till detta arrangemang hade samtliga
medlemmar i VVS2000 varit inbjudna.

Genomförande skedde på Byggcentrum i
Göteborg den 27 april. 

Vi inom styrelsen för VVS2000 vill framföra
ett stort tack till Stig för hans medverkan. 
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Skaraborgarna samlades till vårmöte
tisdagen den 16 maj i Skara. 
Ordföranden Tore Kjellner hälsade samtliga
mycket välkomna. Han konstaterade att
mötet av olika orsaker hade blivit senarelagt.
Maj är en månad som lockar många
medlemmar till andra aktiviteter. Trots detta
hade ganska många lämnat det vackra
sommarvädret och bokat sig i lokalen på
Skara stadshotell. 

Information lämnades om det nya mål 3 som

Skaraborgarena träffades i anrika Skara

Ordföranden har ordet
Konjunkturen är god med ett stort utbud i de
tre storstadsregionerna och som jag kan se
det för Göteborgs del kommer detta att
fortsätta. Vi har många projekt som är
aktuella. Utbyggnaden
på Hisingen fortsätter
med teknikcenter m.m.
Flera andra stora pro-
jekt ligger på kons-
truktörernas bord och
nu senast har Ericsson
Microwave Systems
aviserat en stor ut-
byggnad i Mölndal. 

Tyvärr se det inte lika
ljust ut i övriga Sveri-
ge. Orter med högskole-
utbildning har fortfarande ett försprång
framför övriga orter. De riksprognoser som
gjorts visar på lika eller något bättre
sysselsättning det kommande året. 

Den snedvridna byggnationen är inte enbart
av godo då den skapar besvärliga konkur-
renssituationer för vår bransch. Givetvis
lockar den goda konjunkturen i storstäderna
omkringliggande företag att satsa där.
Konkurrensen kommer att öka och vi får en
löneglidning som inte är bra för några
företag. Redan pågår i media en kritik mot
byggbranschen och dess brist på förmåga att
effektivisera. 
Effektivisering kostar initialt pengar och för
att klara detta måste vi ta bättre betalt. En
ekvation som har svårt att gå ihop. 

Vi har också ett strukturfel i branschen
genom att vi inte debiterar våra kostnader
fullt ut på fakturerade timmar. Ulf Jonson,
vice ordförande i VVS2000, har i flera år
och vid många tillfällen påvisat detta. Nu
senast vid en informationsrunda hos kunder
till Ahlsell (se rapport från Borås)i hela
Sverige. 
Responsen och acceptansen har varit stor
även hos deltagande elinstallatörer. 
Att gå från acceptans till att genomföra en

drastisk höjning av timdebiteringen är inte så
enkelt. Vi har dock startat den svåra men
nödvändiga vägen att debitera timmar och
material efter var sina kostnader. En starkt

bidragande orsak till
att vi måste agera
snabbt är den ökade
konkurrensen från våra
varuhus för bygg- och
vvs. Anpassar vi inte
våra priser så får vi
snart samma situation
som redan finns inom
EU där vår kund själv
köper sitt material och
vi bara levererar
"armar och ben". 

Under den långa lågkonjunktur vi haft har
antalet arbetande montörer och tekniker
minskat drastiskt i vår bransch. Vi har varnat
för konsekvenserna när vi åter får en god
sysselsättning. Nu är vi i den situationen att
det är brist på duktiga montörer och tekniker.
Arbetsförmedlingen i all ära men inte har de
gjort särskilt mycket för att förbättra läget.
Förmedlingen i Göteborg har informerat om
att de hade 50 talet lediga montörer. Vi bad
Tryggv Gustavsson och Lasse Holmqvist, att
med sin goda kännedom om kåren, titta på
namnen. Resultatet var skrämmande.
Maximalt 4-5 stycken kunde de till nöds
rekommendera. De flesta var omöjliga att
anställa eller saknade rätt kompetens. 

Hur dessa kunde registreras som vvs
montörer är en gåta. Kanske ett sätt att
fortsätta med arbetslöshetskassan? 

Rekryteringen till skolorna har varit normal i
förhållande till avgången utom i Göteborg
där det varit katastrofalt dåligt med antalet
sökande. Tyvärr kommer detta att leda till en
ökande löneglidning. Vi kan hoppas på en
viss inflyttning från övriga delar av Sverige
men i vilken omfattning är svårt att sia om. 

Nytt under våren 
VVS-installatörerna har till representant för
västra Sverige valt Rikard Hanson, AB
Oscar Hanson VVS Halmstad att
representera I förbundsstyrelsen. Till
suppleant har utsetts Anders Bergvall,
Brunnaders Rörinstallation AB Göteborg. 

serat, kortsiktigt, fullt med motsättningar
mellan aktörer, för dyrt samt att det råder
brist på kunskap om kundens behov. 

Framtidens byggande är en behovs- och
efterfrågansstyrd marknad med funktions-
lösningar och ökad betydelse för inom-
husmiljön. 

Hela byggsektorn måste förändras eftersom
vi möter nya behov och strukturer. Bygg-
herrens roll behöver stärkas med ökad
kompetens. Byggentreprenören måste välja
väg och antingen jobba med fastighets-
utveckling (typ JM) eller bli "nischföretag"
med endast byggnadsverksamhet. Konsulter-
na borde bli mer flexibla, färre gränser
mellan fackområdena samt öka sitt risk-
tagande. Teknikentreprenörerna bör ha en
mer samlad kompetens inom installations-
området samt en ökad kompetens i projek-
terings- och designfrågor, ta på sig rollen
som funktionsentreprenör direkt under bygg-
herren. Verksamheten går från produktions-
orienterad till funktion och design. 

Seminariet avslutades med en gemensam
paneldiskussion där även Christer Wann-
heden, Akademiska Hus och Jari Latti,
Statens Fastighetsverk deltog i panelen. 

"Slutkläm": Gör kunden lyckligare och
rikare. 

Anders Bergwall/VVS2000 

Fotnot: Tillsammans med Chalmers har
VVS2000 genomfört en utredning med stöd
från SBUF och den finns utgiven av
Chalmers som rapport nr 51 Installationer i
samverkan. Denna rapport ger vvs
entreprenörens syn på ovanstående ämne. 

Forts. från sid 2:
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är ett EU projekt för utveckling av de
anställda. Nytt för denna period är att även
enmansföretag kan delta. Preliminärt kan
ansökan börja lämnas in med start i juli. En
tur på Dalslands kanal den 17 juni var
många intresserade av. Framtidsutredningen
om VVS2000 presenterades av Jan
Andersson. 

Huvudprogrammet var en genomgång av de
nya reglerna för den framtida pensionen som
beslutats av riksdagen. Information lämna-

des också om vad som händer när man är
sjuk som egenföretagare. Eva Larsson från
Försäkrings-kassan svarade för information-
en och besvarade frågor från deltagarna. 

Skandia ställde upp och gav råd om hur man
kan göra kompletteringar för att förbättra sin
pension på äldre dar och vid sjukdom. Jonas
Toreborg, med bakgrund i branschen men
numera hos Skandia, svarade för en trevliga
och nyttig information. 

Ahlsell avslutade med att kort visa hur man
kan arbeta rationellare med den moderna
teknik som handdatorer ger möjlighet till. 
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Så inleddes sektion Göteborgs vårmöte som
den här gången ägde rum på Kärralunds
Camping måndagen den 15 maj 2000.
Miljön var den bästa tänkbara fin natur inpå
husknuten och knappt 40 stycken entu-
siastiska rörläggare på plats. Den numera
smått legendariska ordföranden i VVS2000,
Conny Björk, öppnade sedvanligt mötet och
hälsade alla välkomna. 

Till mötet hade särskilt inbjudits Lasse
Holmkvist Byggnads avdelning 12 och
Tryggve Gustavsson VVS-I. De informerade
om nyrekrytering av arbetskraft som är ett
allt större problem i branschen. Lasse och
Tryggve talade om en för tillfället negativ
trend i antalet sökande till VVS-utbild-
ningen. I Göteborg är situationen mycket
bekymmersam och alla var överens om att
något måste göras både från arbetsgivarens
och fackets sida. Exempelvis någon form av
modern reklam för att nå ut till ungdomarna.
VVS-yrket som otvivelaktigt är ett framtids-
yrke måste marknadsföras. En särskild grupp

Utbildning i fokus
inom VVS2000 skall tillsättas för att jobba
med utbildnings- och rekryteringsfrågor. 

Mötet fortsatte och bl a valdes en ny
valberedning bestående av Eine Frelen, Kjell
Börjesson, Claes Åhblom. 

Lennart Pettersson, NVS, ansvarig för råd-
givningen på Byggcentrum, rapporterade att
den fortfarande fungerade bra och att man
förmodligen följer upp förra årets lyckade
villadagar med tema, bad och kök. 

Det påtalades att det fortfarande saknas
tidsuppgifter för vissa produkter som rostfria
rör, PE-rör mm. i normtidslistan. Listan bör
kompletteras. 

Mötet avslutades och därefter bjöds på korv,
kaffe och minigolfspel. En och annan "spik"
slogs i. 
För mer information besök oss gärna på vår
hemsida www.vvs2000.com. 

För ledningsgruppen 
Anders Bergvall

Hallands-
sektionen

testade badet
Det nybyggda Sannarpsbadet i Halmstad
besöktes i studiesyfte onsdagen den 3 maj.
Förutom den ytterst lyckade arkitektoniska
lösningen väckte de olika tekniska installa-
tionerna, med bl a avancerad renings- och
kloreringsutrustning, stort intresse. 

Det efterföljande vårmötet för VVS2000
Halland valde Leif Lindvall, NVS och Jerker
Remison, Calor till nya medlemmar i led-
ningsgruppen och Leif är vår nye kassör. 

Värvning av nya medlemsföretag har hög
prioritet inom sektionen. En mycket lyckad
träff med företagen i Falkenberg har genom-
förts med tre nya företag som medlemmar.
Totalt har antalet medlemmar ökat med fyra
företag (+20 %) inom sektionen under våren. 

Antalet sökande till Energiprogrammet i
Halmstad är tillfredsställande meddelar skol-
ledningen. Problem finns för de elever som
går ut skolan utan godkända slutbetyg. 

I förlängningen innebär detta att slutprovet
inte får genomföras och att yrkesbeviset
fryser inne och full betalning som montör
inte kan uppnås. Är månne kraven för högt
ställda? 

Ett bidrag, från Septemberfonden, på 1000
kronor har skänkts till stipendier för
yrkesinriktade utbildningar inom gymnasie-
skolan i Halmstad. 

Undermåliga och svårkalkylerade handlingar
dryftades och resulterade i att en träff med
konsulterna, som utformar handlingarna,
skall arrangeras till hösten. 

Jan Andersson, VVS 2000, deltog i mötet
och informerade bl. annat om EU:s sats-
ningar i den nya mål 3 fonden för att höja
kompetensen i företagen. Nu kommer även
de minsta företagen att omfattas av stödet.
Jan lovade återkomma med ytterligare infor-
mation till hösten. 

Diskussionen fortsatte även under den efter-
följande måltiden som intogs på restaurang
Fina Laxen i Halmstad. 

En skön, avkopplande semester och en fin,
solrik sommar önskar, 
för ledningsgruppen, Rikard Hanson. 

Varning 
Kontrollera noga skrivningen i AF2.542 till
AF2.545 i beskrivningar från vissa
byggherrar och byggfirmor. Observera
särskilt kraven på utbildning i 545 och
samordningsansvar i 544 så att inga
överraskningar uppstår.

Boråsarna
på skolbänken

Den 13 april gjorde Borås sektionen ett
mycket givande och trevligt besök på Sven
Erikssons skola i Borås. Besöket var förlagt
till skolan för att vi skulle få inblick i hur
utbildningen för VVS montörer ser ut i dag.
Att det på många sätt blivit bättre var inte att
ta miste på. Lokaler och utrustning har
förändrats och förbättrats en hel del sedan
jag gick utbildningen. 

Ett stor problem i dag är att pengarna inte
räcker till för inköp av material etc. De
närvarande medlemmarna i VVS 2000
lovade att på bästa sätt försöka hjälpa till
med övningsmaterial för att höja nivån på
utbildningen. 

Det verkar ganska lovande med rekryter-
ingen inom Boråsområdet när det gäller
utbildning till rörmontörer. Jämfört med
andra utbildningsorter i Sverige har vi ett
gott utgångsläge. 

För att ytterligare öka antalet blivande
montörer har Borås kommun, genom kun-
skapslyftet, tagit fram ett förslag på utbild-
ning. Denna är på två terminer och vänder
sig till vuxna elever. Det är med stort
intresse vi följer fortsättningen på planerna
för den utbildningen. Vi kommer med all
säkerhet att behöva ett stort tillskott av

montörer när byggandet kommer igång på
allvar. 

Vi vill även passa på att tacka lärare och
övrig personal på skolan och önskar de
mycket engagerade eleverna lycka till. Vi,
från företagen, fick möjligheten att få en
bättre inblick och förståelse för möjlig-
heterna och svårigheterna i skolans värld. 

Jag vill också lämna en kort rapport från min
turné i Sverige. För el och vvs-installatörer
har jag hållit seminarier i lönsamhet och
varit på tjugo platser runt om i landet. 

Problem och möjligheter ser ut ungefär på
samma sätt överallt. Intresset för semina-
rierna har varit stort bland installatörerna.
Ahlsell, som har stått för värdskapet, har
även låtit sin personal ta del av mitt budskap.
Avsikten är att öka förståelsen för
installatörernas problem. Seminarierna har
varit, en av flera kanaler, för att lansera
"Ahlsell Link". Det nya sättet att sköta sin
fakturering med stöd av handburna datorer.
Se mer information på
http://www.id16.se/link/ 

Med önskan om en skön sommar 

Ulf Jonson 
Ordförande i sektion Borås 
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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: 070-715 89 55

Ulf Jonson
Tel: 033-23 96 25, Fax: 033-23 96 26
Mobil: 070-523 96 25

SvenOlov Josefsson
Tel: 0303-121 26, Fax: 0303-178 65
Mobil: 070-568 46 80

Jan Andersson
Tel: 0520-65 37 40 Mobil: 070-559 16 67

Boråssektionen
Ulf Jonson
Tel: 033-23 96 25, Fax: 033-23 96 26
Mobil: 070-523 96 25

Bernt Amberndtsson
Tel: 033-10 09 75
Mobil: 010-209 40 13

Fyrstadssektionen
Pierre Almqvist
Tel: 0522-140 70, Fax: 0522-144 70

Glenn Malmberg
Tel: 0520-47 28 00 Fax: 0520-141 54
Mobil: 070-557 41 30

Göteborgssektionen
Conny Björk
Tel: 031-709 51 18, Fax: 031-709 51 20
Mobil: 070-715 89 55

Anders Bergvall
Tel: 031-22 82 40 Fax: 031-51 46 06
Mobil: 070-586 56 10

Hallandssektionen
Rikard Hanson
Tel: 035-10 01 50, Fax: 035-21 34 84
Mobil: 070-819 92 50

Folke Olsson
Tel: 0340-830 30 Fax: 0340-849 11
Mobil: 010-232 61 15

Skaraborgssektionen
Tore Kjellner
Tel: 0512-101 98 Fax: 0512-102 77
Mobil: 070-677 15 37

Bengt-Arne Gustavsson
Tel: 0510-411 83 Fax: 0510-416 60
Mobil: 070-810 94 90

Sverige
porto
betalt

så nära relation som möjligt med denne.
Låt kunden ta initiativet. Lyssna och
svara på köpsignaler. Lämna information. 

Vandra runt kunden som en italiensk
friare och uppvakta honom eller henne. 

Tidningen Entrepreneur nr 2-2000

Fyrstad är det nygamla namnet för
Uddevalla med kringliggande städer och
hette tidigare UVT men det tror jag de flesta
vet vid det här laget. Mötet hölls den 2 april
hos Ahlsell i Uddevalla. Det var ganska
många som hade lämnat sitt dagliga värv för
att förkovra sig i hur det nya pensions-
systemet kommer att fungera både för
enskilda och företag. Jonas Ekengran från
Försäkringskassan och Karl-Olof Utberg
från SEB Trygg-Liv lämnade en utförlig
information och svarade på frågor. 

Vid föreningsmötet gjordes en förnyelse av
ledningsgruppen för sektionen Fyrstad på så
sätt att Jerry Eriksson kvarstår. Glenn
Malmberg går in som ny ordförande efter
Rolf Skoog, Jakob Hagberg efterträder Bo
Andersson som sekreterare och ny ledamot
blev Pierre Almqvist som efterträder Sture
Ohlsson. Anders Karlsson lämnar också men
ersätts senare. Ledningsgruppen har haft ett

Fyrstad mötte
våren i Uddevalla

första konstituerande möte och bl. a disku-
terat höstens aktiviteter. 

Den 17 juni kommer en tur på Dalslands
kanal att genomföras för medlemmarna och
deras damer. Fyrstad tillsammans med
Skaraborg svarar för arrangemangen. Alla
medlemmar i VVS2000 kommer att inbjudas
så förhoppningen är att vi skall bli ganska
många och att det blir en fin tur. Bra väder
uppges också vara beställt. 

Den avgående styrelsen med Rolf Skoog, Bo
Andersson och Sture Ohlsson har varit
verksamma inom branschorganisationen
under många år. 

Sedan en tid har de, med ålderns rätt, tyckt
att det är tid för nya krafter att ta vid. Det
blir säkerligen anledning att återkomma till
dessa herrar som inte bara varit engagerade i
sektionen utan också i styrelsen för
VVS2000. 

I D É - R U T A N
Kunderna måste "tas in i företaget" och
uppmuntras att delta, engagera sig och
dela med sig av sina erfarenheter av
företagets produkter och tjänster. 

Ett enkelt exempel är när kocken kommer
och frågar gästerna hur maten smakar. 

När du hittat kunden ska du utveckla en

Den nya ledningsgruppen för Fyrstad: Glenn Malmberg, Pierre Almqvist, Jakob Hagberg och
Jerry Eriksson


