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Trollhättan/Vänersborg med Lars Bryn-
gelsson som ersätts av Glenn Malmberg 

Uddevalla med Bo Andersson som
ersätts av Jakob Hagberg. 

I styrelsearbetet har Bo Andersson den
absolut längsta tiden av samtliga. Frågan
är om det inte är rekord. Han var med
redan på 60-talet och medverkade i sty-
relsen för sin arbetsgivare Rör & Värme
i Uddevalla. Klubbmästare var en av
hans uppgifter och vem minns inte alla
goda måltider som han försett oss med.
Den största insatsen har han dock gjort
som sekreterare under alla år. 

Fyrstadssektionen har en gång hetat
UVT, som är initialerna till de tre städer-
na Uddevalla, Vänersborg och
Trollhättan. UVT gällde under den tid-
speriod då  Rörfirmornas Riksförbund
var branschorganisationen för Sveriges
rörläggare. 

Nu blåser nya vindar och branschen förs
vidare av VVS2000. Organisationen som
startade i västsverige 1995 för att ta hand
om och lokalt handlägga branschfrågor.
Huvudmålet för VVS2000 är att fortsät-
ta och bygga vidare på de lokalavdel-
ningar som fanns och utveckla dessa.
Närheten till medlemmarna och lyhörd-
het för synpunkter och åsikter är rättes-
nöret. Förändringar som ovanstående
herrar varit med om att genomföra. En
för-ändring som är viktig är att varje
område inom sektionen får en kontakt-
person i styrelsen med ansvarar för det
område han/hon representerar. För
Fyrstad gällde det områdena:

Dalsland med Jerry Eriksson som kvar-
står 

Lysekil/Strömstad med Rolf Skoog som
ersätts av Pierre Almqvist och Lars
Lindahl 

Stenungsund med Sture Olsson som
kvarstår 

Gruppen med tillsammans
hundra år i branschens tjänst

Rolf Skoog Hunnebostrand var den
givna och energiska efterträdaren till den
legendariske Bertil Johansson Henån
som ordförande. Rolf har med humor
och slagfärdighet fört klubban under
sina år. Ibland har det varit svårt att få
medlemmarna att komma och då kastade
sig Rolf på telefonen för han ville alltid
att många skulle komma på mötena. 

Lars Bryngelsson och Sture Ohlsson har
även de suttit i styrelsen under ca 20 år.
Lars har varit en sträng och noggrann
kassör och Sture har varit en idéernas
man med ambitioner att i första han be-
vaka södra området av sektionen. Lars
och Sture lämnar inte sina uppdrag med
ålderns rätt som Bosse och Rolf kan
göra. Den nya styrelsen räknar med att
Lars och Sture även framåt hjälper till
inom sina områden. Detta gäller givetvis
också Bosse och Rolf som båda nu får
bättre tid. Bosse redan nu och Rolf gans-
ka snart (har han sagt men vi vet inte rik-
tigt säkert när det gäller Rolf.) 

För att åstadkomma en fin övergång för
den nya ledningsgruppen har den gamla
ledningsgruppen (som den numera kal-
las) ställt upp för ett antal gemen-samma
möten. Kvar i den gamla ledningsgrup-
pen är enbart Jerry Eriksson Ed.

Nuvarande ledningsgrupp består av:
Glenn Malmberg Trollhättan ordförande
och ledamöterna Jakob Hagberg Udde-
valla, Jerry Eriksson Ed och Pierre
Almqvist Uddevalla. 

gångaren mål 4 kan vara med i denna
omgång. Det nya är också att även
våra minsta företag kan delta och då
oftast i ett nätverk. 
Det brådskar dock med ansökan för
det är många i andra branscher som
vill vara med och dela på pengarna. 
Kontakta VVS2000/support och Jan
Andersson, som är vår kontaktman i
denna fråga och har stor erfarenhet, så
får du veta mer och kan få hjälp. 
Du når honom lättast på 
mobil 070-559 16 67 

I D É - R U T A N
Nya mål 3 startade förra året och
pågår till år 2007. 
En möjlighet till utveckling av ditt
företag med stöd av EU bidrag.
Analys och utbildning är något som
alla måste göra i sina företag för att
utvecklas och hänga med. Att få
bidrag till något som vi ändå måste
göra är unikt och en möjlighet vi inte
får missa. 
Även du som har gått igenom före-



Sektion Fyrstad
Traditionsenligt har sektion Fyrstad
också haft ett vårmöte. 
Sin vana trogen hade sektionen ordnat
med ett fantastiskt arrangemang. Träffen
var förlagd till Tanumstand.  Denna gång
genomfördes mötet den 5 och 6 maj som
är en lördag och söndag. Efter incheck-
ning på hotellet förflyttade vi oss ut på
piren där vi äntrade en gammal fiskebåt
för en tur ut i den vackra Bohuslänska
skärgården. Ombord serverades räkor
med tillbehör. 

Vid återkomsten till hotellet gavs möj-
lighet till bad och andra aktiviteter för de
som önskade. Bad i havet kändes för
kallt men hotellet har en fin pol som pas-
sade flertalet bättre. Eftermiddagen
användes även till träffar i mindre grup-
per och bl.a. hade ledningsgruppen för
sektionen ett sammanträde.  Kvällen
inleddes med samling där möjligheterna
att umgås och delge varandra sina olika
erfarenheter från branschen togs väl till-
vara. Kvällen avslutades med en god
middag och med dans så länge orken
varade.  Denna typ av träffar ger en fan-
tastisk möjlighet till att träffas, umgås
och ventilera branschens utveckling och
komma tillbaka till arbetet med nya erfa-
renheter. 

Sektion Värmland 
Nu kan vi hälsa de tre första med-lem-
marna i Värmland välkomna. 
Dessa är Björklunds Rör, Rör och Smide
och Glava Rör och Svets. 

I och med detta finns vi nu etablerade i
Värmland. För företagen innebär detta
att även Värmland får tillgång till den
närservice som medlemskap i VVS 2000
innebär. Tidigare har Värmland räknats
till den västsvenska verksamheten och
tillhört Västra distriktet varför etable-
ringen är logisk. Vi har även målsätt-
ningen att etablera ett gott samarbete
med VVS-Installatörerna när det handlar
om arbetsgivarfrågor. Samarbetet med
Göteborgskontoret får då vara ett föredö-
me för hur bra ett samarbete kan funge-
ra. Allt för medlemmarnas bästa är det
viktiga. Ett ytterligare plus för verksam-
heten är att vi genom VVS2000 Support
har ett fungerande kontor i Arvika. Vi
önskar den nybildade sektio-nen lycka
till. 

Vår adress och telefon nr i Värmland är:
VVS2000 c/o Jan Andersson, Olov den
heliges väg 8  671 93 Arvika
Telefon 0570-223 29, 070-559 16 67 
Fax 0570-220 29
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VVS2000 Hemsidan 
ULF RAPPORTERAR FRÅN SIN DATOR

Inom VVS2000 är jag, Ulf Jonson,
ansvarig för vår hemsida på Internet med
adress www.vvs2000.com. Ibland fun-
derar jag över hur mycket sidan används
av medlemmar respektive andra intres-
serade som kunder, leverantörer etc. Det
är sällan jag får någon kommentar på
innehållet eller dess utformning. 

Inom arbetsgruppen för
Internet inom VVS2000
diskuterar vi ofta hur
sidan ska användas. Vad
skall visas? Skall något
vara inloggningskräv-
ande? Hur skall hem-
sidan utformas?

Medlemmarna har på
sista tiden kunnat anmäla sig till aktivi-
teter inom fören-ingen direkt från hemsi-
dan. En möjlighet som vi inte gjort så
mycket reklam för ännu. Vi kan därför
inte mäta antalet medlemmar som använt
denna möjlighet. Denna typ av funk-tio-
ner tror jag kommer att vara ett måste för
att få fler besök på vår hemsida. 

Under en längre tid har vi funderat på att
dela upp hemsidan i en publik del och en
intern del. Detta skulle vara ett sätt att i
den publika delen marknadsföra med-
lemsföretagen till sina kunder. På detta
vis skulle hemsidan kunna fungera som
en Portal mot slutkonsumenter. Den
interna sidan får då en inriktning mot
medlemmarna med medlemskontakter
och information som huvudsyfte. 

VVS2000 har en bra framtoning i Telias
gula sidor. Här finns också en hänvisning
till vår hemsida. Beslut om medverkan
tar vi på varje årsmöte för ett år framåt.
Problemet är Telias höga kostnader för
att vara synlig på gula sidorna. Vi har
hela tiden ambitionen att minska på gula
sidorna och istället öka vår närvaro på
hemsidan. Tyvärr eller kanske tack och
lov har vi en bra tid kvar tills vi kan
lämna gula sidorna och hemsidan tar
över. En intressant satsning görs för när-
varande i de större städerna med en kon-
kurrerande katalog som heter gulan och
med priser på en rimligare nivå. Vi följer
med stort intresse vad fortsättning-en
blir. 

En annan nyhet som vi infört är att med-
lemsregistret utformas med stöd av pro-
grammet Microsoft Excel som de flesta

medlemmarna har tillgång till. Detta
innebär en lättare administration av
registret. De medlemmar som önskar
kan även spara ner ett register som en fil
i sin egen dator eller göra en utskrift. Ett
enkelt sätt för oss att ändra i vårt med-
lemsregister och göra det lätt till-gäng-
ligt för de flesta medlemmar. Att hålla

register aktuella är ofta
ganska besvärligt.
Företagen glömmer att
meddela sina ändringar
och så blir uppgifterna
inaktuella. För att råda
bot på detta har vi skapat
möjligheten att direkt på
hemsidan göra de änd-
ringar som behövs från

medlemmen. Önskemålet går sedan till
mig som administratör och som ansvarar
för att ändringen görs på hemsidan.
Detta är av säkerhetsskäl för att inga
obehöriga skall kunna ändra några upp-
gifter. 

Det skulle vara mycket värdefullt för
mig om jag fick synpunkter från med-
lemsföretagen på olika tillämpning-ar
och funktioner som ni skulle vilja att
hemsidan skall innehålla. Kom gärna
med direkta förslag på nyheter och artik-
lar som skulle kunna vara av värde att
föra in på hemsidan. Vad vi vill är att
sidan ska leva och fungera som en källa
för information och inspiration. 

Länkar bör också finnas till fabrikanter,
grossister, myndigheter etc. På samma
sätt håller vi på att bygga upp länkar till
hemsidor som medlemmarna har. Har
ditt företag hemsida men du inte är
ansluten så hör av dig. För många med-
lemsföretag innebär ovanstående att det
kommer att bli lättare att hitta i djungeln
på Internet. Både för att kunna läsa ner
den aktuellaste prislistan från sin gros-
sist eller information från myndigheter
och organisationer mm. Vi kan även
tänka oss annonser mellan medlemsföre-
tagen, om vi har någon maskin, material
eller tjänst som vi kan sälja eller hyra ut. 

Kom gärna med förslag till vår hemsida
så den blir aktiv och aktuell. 

Ulf Jonson 
Mail: ulf@vvs2000.com 
Tel: 070-523 96 25 Fax: 033-23 96 26



Under glada omständigheter träffades vi
den 10 maj i Borås för att köra go-cart
tävling. Vi var 16 stycken representanter
från rörfirmorna i Boråssektionen. Med
dödsförakt började tävlingen som gick ut
på att ha den snabbaste varvtiden. Det är
inte så lätt att kapa hundradelar på ett
varv men det gick bättre och bättre för
varje varv vi körde. Allra bäst gick det
för Magnus Magnå från Högbergs Rör i
Borås som vann tävlingen. Grattis
Magnus. 

Tävlingen om vem som är duktigast att

Sektion Borås
köra go-cart i Borås genomfördes nu för
tredje gången. Det har alltså blivit något
av en tradition att genomföra denna täv-
ling en gång per år. Det är också trevligt
att denna gemytliga tävlingsform också
har tagits upp av andra sektioner. Se
referat från Skaraborg. 

Efter tävlingen avslutade vi med pytti-
panna och en öl. (lättöl för vi skulle köra
hem också). Diskussionens vågor gick
höga, inte bara om tävlingen utan också
om branschens problem och möjligheter. 
Trots alla ledbruten kroppar efter kör-
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Vid den lyckade träffen på Hallandia
med konsulterna i Halland i höstas åtog
sig sektionen att ordna en ny träff under
våren 2001. Det glädjande vid denna
första träff var den positiva anda som
man kunde diskutera i. En stor gemen-
sam fråga är hur rekryteringen till bran-
schen skall kunna förbättras. 

Den 9 april hade sektionen valt till att
genomföra uppföljningen på. Valet
påverkades inte minst av att Halmstad-
travet kunde bjuda på en trevlig avslut-
ning på kvällen. 

Vårmötet för sektionens medlemmar
startade med en gemensam lunch Fina
Laxen i Vallås där även mötet genom-

fördes. En av de viktigaste frågorna var
rekrytering av montörer och den anställ-
ningsgarantin till avgångseleverna vid
gymnasieskolan som tidigare läm-nats.
Beslutet blev att det är nödvändigt att
fortsätta med denna garanti.
Sektionen har under detta och förra året
genomfört en aktiv kampanj riktad till
eleverna på högstadiet för att öka rekry-
tering och intresset för branschen. Detta
har skett genom brev direkt till eleverna
i avslutningsklasserna på högstadiet.
VVS2000 och hemsidan har även
använts. 

VVV-I medverkade med information
från Tryggve Gustavsson om aktuella

arbetsgivarfrågor. Han tog även tillfället
i akt att presentera sin  nya medhjälpare
som heter Johan Olsson och är nyexami-
nerad jurist. 

Efter mötet förflyttade vi oss till travba-
nan där inbjudna konsulter anslöt. En
kort information om travbanan inledde

ningen kan jag ändå konstatera att träf-
fen var mycket lyckad. Det kommer
säkerligen att bli en ny tävling nästa år
och då förhoppningsvis med ännu fler
duktiga förare. Vi skall då göra ett nytt
försök och  se om det inte går att rucka
på Magnus tron. 

Sektion Halland
mötet. Vi fick bland annat veta att
Halmstadtravet är den fjärde största
banan i Sverige. 

Den stora gemensamma frågan var även
denna gång den framtida rekryteringen
till branschen. Behovet är stort och gäl-
ler inte bara montörer, utan i lika hög
grad ingenjörer och tekniker. För att
samordna insatserna tillsattes en gemen-
sam arbetsgrupp, som fick i uppdrag att
arbeta fram förslag på insatser. 

Efter mötes intogs gemensam middag i
travrestaurangen. Det gavs också möjlig-
het till spel. Det blev dock inga nya mil-
jonärer i sällskapet. 
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Styrelse och
kontaktpersoner

VVS 2000 Support
Ragnhildsgatan 1, 442 35 Kungälv
Tel: 0303-21 11 73 Fax: 0303-178 65

SvenOlov Josefsson Tel: 0303-121 26
Mobil: 070-568 46 80 Fax: 0303-178 65
E-post: svenolov@vvs2000.com

Jan Andersson Tel: 0520-65 37 40
Mobil: 070-559 16 67 Fax: 0520-65 37 40
E-post: jan@vvs2000.com

Styrelsen
Conny Björk Tel: 031-709 51 18
Mobil: 070-715 89 55 Fax: 031-709 51 20
E-post: conny.bjork@bravida.se

Ulf Jonson Tel: 033-23 96 25
Mobil: 070-523 96 25 Fax: 033-23 96 26
E-post: ulf@vvs2000.com

Boråssektionen
Ulf Jonson Tel: 033-23 96 25
Mobil: 070-523 96 25 Fax: 033-23 96 26
E-post: ulf@rormontage.com

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

Fyrstadssektionen
Glenn Malmberg Tel: 0520-47 28 00
Mobil: 070-557 41 30 Fax: 0520-141 54
E-post: glenn.malmberg@bravida.se

Jacob Hagberg Tel: 0522-173 11
Mobil: 070-685 14 98 Fax: 0522-320 88
E-post: jacob.hagberg@calor.se

Göteborgssektionen
Conny Björk Tel: 031-709 51 18
Mobil: 070-715 89 55 Fax: 031-709 51 20
E-post: conny.bjork@bravida.se

Anders Bergvall Tel: 031-22 82 40
Mobil: 070-586 56 10 Fax: 031-51 46 06
E-post: anders.bergvall@calor.se

Hallandssektionen
Rikard Hanson Tel: 035-16 17 12
Mobil: 070-819 92 50 Fax: 035-21 34 84
E-post: rikard.hanson@ohvvs.se 

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

Skaraborgssektionen
Tore Kjellner Tel: 0512-101 98
Mobil: 070-677 15 78 Fax: 0512-102 77
E-post: kjellner.tore@telia.com

Bengt-Arne Gustavsson Tel: 0510-54 11 83
Mobil: 070-810 94 90 Fax: 0510-54 16 60
E-post: info@kallbyror.se

Sverige
porto
betalt

Sektion Skaraborg
Genomförde sitt vårmöte på Kinnekulle
den 30 maj. Vädret visade sin allra bästa
sida och tog emot besökarna med härligt
sommar-väder. Viktigt då det under
eftermiddagen genomfördes sektionens
första mästerskap i go-cart körning på
Kinnekulle Ring. Efter kvalificering
genomfördes A resp. B- finalerna. 

Segrare och därmed sektionsmästare
blev Urban Gustavsson från Gustavssons
Rör i Götene. På andra och tredje plats
placerade sig Niclas Karlsson Hovby
Rör Lidköping och Bengt-Arne
Gustavsson Källby Rör. 

Efter en välbehövlig middag för hung-
riga förare vidtog den informativa delen
av mötet. Armatur Jonsson och Grundfos
berättade om nya produkter och använd-
ningen av dessa. Rekrytering till bran-
schen kändes det angeläget att lednings-
gruppen arbetar vidare med och fortsät-
ter det samarbete med skolorna som star-

tat. Jan Andersson informerade om hur
medlemmarna kan utnyttja erfarenheter
som VVS2000 har, från bland annat EU
projekt, för att bistå medlemmarna när
det gäller EU mål 3. Även för det
besvärliga upprättandet av kvalitets- och
miljöledningssystem finns hjälp att få.
Kontakta VVS2000 support så får du råd
och hjälp. 

Rapporter lämnades även från de områ-
desträffar som genomförts i Lidköping
och Skövde med mycket gott resultat.
Fortsättning följer i höst med övriga
områden. Vid dessa träffar uppnår man
en mycket bra lokal kontakt som kan
vara mycket viktig för företagen. 

När ordföranden Tore Kjellner Vara
avslutat mötet kunde han konstatera att
det varit ett mycket lyckat arrangemang
och att go-cart mästerskapet återkommer
nästa år. 

Sektionen genomförde sitt vårmöte den
15 maj på Blåvitts kamratgård i Delsjön.
Ett tema som man fullföljer från förra
hösten då RIK var aktuell. En trevlig kal-
lelse, till mötet, som säkerligen gav
många ett gott skratt. Samtliga medlem-
mar i ledningsgruppen för sektion
Göteborg var där fotograferade med IFK
mössor. 
Mötet genomfördes med sedvanliga
ärenden vari ingick omval av tre leda-
möter i ledningsgruppen. 
Informationen innehöll rapporter från
pågående verksamheter. 

Sektion
Göteborg

- Byggcentrum med utställning 
- Annonsering i Gula sidorna. 
- Arbetet med rekrytering till branschen. 
- Hur arbetet med uppdatering av kalkyl-

listor fortskrider. 
Sektionens nästa möte blir under hösten. 

Två veteraner i olika branscher – med
gemensamt synsätt.


