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Lördagen den 13 april startade sektionens
medlemmar en resa med buss till Malmö.
Efter en trivsam bussresa, med diverse aktivi-
teter, anlände vi vid lunchtid till Malmö för
inkvartering på hotell Triangeln.
Eftermiddagen var reserverad för Dahl som
visade sitt kundcenter med inriktning på bad.
Samtliga deltagare var imponerade och fick
många tips för den fortsatta verksamheten.

En följd av besöket är att det påverkar och
underlättar den framtida försäljningen av
framför allt bad och kök. På kvällen var det
Stefan Odelberg och Show Magic på den väl-
kända restauranten Slakthuset som gällde. En
kväll som uppskattades mycket av deltagar-
na. Efter väl förrättat värv återvände en inspi-
rerad grupp rörläggare till Bohuslän.

– G Ö T E B O R G S S E K T I O N E N –

Vårmöte med golfspel
Göteborgssektionens vårmöte ägde rum
måndagen den 13 maj 2002 och var förlagt
på Albatross golfbana, strax utanför Göte-
borg. Denna strålande försommardag hade
samlat ca: 25 st deltagare. Medlemsmötet
öppnades av ordförande Conny Björk, på
dagordningen stod bl.a. val och information
från styrelsen.
Omval skedde på tre styrelseledamöter näm-
ligen Thomas Andersson (Kungälvs Rör)
Lennart Pettersson (NVS) samt Conny  Björk
(Bravida). Anders Bergqvist informerade
från höstmötet på Ostindiefararen.
När det gäller Byggcentrum så har vi fått för-
frågan om att ändra upplägget i form av ett

antal rådgivningstillfällen som tidbokas av
kunden, Lennart Pettersson utreder detta
vidare.
Tryggve Gustavsson från VVS-Installatörer-
na redogjorde för arbetet med uppdatering av
norm-tidsverket samt en del om rekryterings-
läget till VVS-utbildningen.
Anders Carlsson och Anders Bergvall berät-
tade från arbetsgruppen för rekrytering. Ett
möte med utvalda lärlingar på våra företag
har ägt rum enligt det beslut som togs
på höstmötet.
Mötet ägde rum på Armaturjonsson i Högsbo
där Ulf Magnusson tog emot oss. Inbjudna
till mötet var 13 st lärlingar som är nyutbil-

dade eller som har arbetat några år.
Alla fick svara på en enkät som tog upp frå-
gor kring situationen på skolan och företaget.
Samtliga deltagande var överens om att det
var en givande träff och att uppföljning bör
ske.
Vårmötet avslutades med spel på ”eagle-kor-
ten” en korthålsbana med 9 st varierade par
tre hål. Spelformen var scramble och man
tävlade således lagvis. Nästan samtliga del-
tog oavsett om man var van spelare eller
nybörjare. Resultaten varierade men alla
kunde vara med.
Vi hade fint väder och trevligt i varandras
sällskap både på mötet och runt banan.

Fyrstad
besöker

Malmö



Ledningen för sektionen tyckte att nu var
tiden mogen för en utflykt med med-lemmar-
na i Halland. Det var längesedan sist och man
var beredd att ta till ordentligt för att öka
aktiviteten i sektionen. Efter lite funderande
där olika intressanta mål för resan diskutera-
des, bland annat Warszawa, beslöts att Berlin
var det intressantaste och nyttigaste målet.
Lördagen den 27 april embarkerade vi bussen
som startade tidigt på morgonen från
Varberg. Resan gick sedan över Falkenberg
och Halmstad till Trelleborg för båtfärd till
Sassniz och inkvartering på trevligt hotell i
Rygen. Nästa dag startade med en rundtur på
Rygen varefter resan fortsatte till Berlin med
inkvartering på hotel Alde som öppnade i
november förra året. På måndagen gjordes
studiebesök på bryggeriet Burgebräu i
Köpenik. Jämförelser gjordes mellan ett tyskt
bryggeri och Falken i Falkenberg. Hemresan
gick sedan via Rostock och Gedser för att på
tisdag eftermiddag vara åter i Halland

För samtliga deltagare genomförde Jan
Andersson VVS2000 support en kurs i
Konsumenträtt. Mycket viktigt att kunna
svara på kundernas påstående på rätt sätt och
veta vilka rättigheter som kunden respektive
företaget har. Kursen är mycket uppskattad
och har genomförts för andra sektioner men
framför allt för all personal i företagen vid
EU:s målprojekt.
Sektionen genomförde även sitt vårmöte och
här noterades stora förändringar i lednings-
gruppen för sektion Halland. Rikard Hanson,
som under många år varit ordförande och
ledamot i styrelsen för VVS2000, ville nu
lämna sina uppdrag till nya krafter. Vi kan
bara beklaga Rikards beslut men hoppas att
han med sin erfarenhet och sitt kunnande
bistår den nya styrelsen. Vald till ordförande
blev den mycket dynamiske och kunnige
Krister Andreasson från Halmstad. Krister
har gått den långa vägen från montör,
yrkeslärare, projektledare till filialchef hos

Bravida i Halmstad. Kvar i ledningsgruppen
är Jerker Remison Calor och Leif Lindvall
NVS. Nyvalda är Jan Herlewsson Laholm,
Mikael Åkesson Falkenberg och Mikael
Eliasson Varberg. Förutom Rikard så lämnar
nu flera väl meriterade ledamöter sina upp-
drag. Samtliga har lämnat över till nya kraf-
ter. Vi säger ett stort tack till Leif Åkesson
Falkenberg, Ove Börjesson Varberg och
Folke Olsson Varberg. Folke har även under
en femårsperiod varit sektionens representant
i styrelsen för VVS2000. Till sektion
Hallands representant i styrelsen för
VVS2000 valdes Mikael Åkesson
Falkenbergs Rör med Jerker Remison Calor
Halmstad som suppleant.
Det blir även en utbildning i Normtid den 19
juni för samtliga medlemmar. Denna genom-
förs hos Oscar Hanson Halmstad med start kl
13.

VVS 2000

Sektion Halland till Berlin

med det de sedan mötte i arbetslivet. Både
när det gäller  material och arbetsmetoder var
skolorna långt efter dagens verklighet ute på
arbetsplatserna. Ett exempel på detta är att
man fortfarande i skolorna lär ut sandbock-
ning av smidda rör. Eldelen ansåg många
vara för omfattande.
Något överraskande var att alla var överens
om att ”kärnämnena” var viktiga att läsa och
få godkända betyg i. Orsaken är att samhället
i dag ställer detta som krav för att inte bli
sedd över axeln som mindre kunniga och
arbeta i en mindre attraktiv bransch. På frå-
gan vad som kan göras för att få eleverna i
högstadiet att välja VVS som förstaval kom
ett enstämmigt förslag. Stöd oss och låt oss
som har gjort eller gör utbildningen till VVS-

Under åren som ordförande har jag använt
mycket tid till att göra vårt yrke populärt hos
våra ungdomar. En bransch som inte får nya
impulser blir snart en avsomnad bransch och
det får inte bli vårt öde. Vi behöver såväl
montörer som duktig personal i övrigt och
inte minst duktiga projektledare. Min roll
som branschens företrädare, genom
VVS2000, har varit att backa upp den lokala
yrkeskommitte´n vari ingår representanter
för både arbetsgivare och fack. VVS2000 har
också genomfört en undersökning bland ett
20 tal lärlingar verksamma i företagen. Den
16 april samlade vi dessa lärlingar och med-
lemsföretagen till en gemensam uppföljning.
Det primära var att få en uppfattning om hur
lärlingarna uppfattade det skolorna lärde ut

Ordföranden har ordet

montörer vara ambassadörer för branschen
ute i skolorna. Ni gamla gubbar klara inte att
tala med ungdomarna på deras språk ansåg
man. Redan i åttonde klass behöver informa-
tion ges för att påverka valet. Mycket trevligt
att även en kvinnlig lärling från Aderbys Rör
i Kungsbacka deltog. Vi är annars en mycket
mansdominerad bransch.
Sysselsättningen har varit fortsatt hög för vår
bransch. Som framgår av ovanstående så har
även bristen på montörer varit ett problem.
Särskilt i Göteborg, där jag är verksam, har
påbörjandet av nya byggen varit stort och
därmed brist på arbetskraft. Flera stora bygg-
projekt är under arbete och planering varför
framtiden ser bra ut. För att nämna något så
är utbyggnaden av området Coop Forum i
Bäckebol norr om Göteborg ett exempel. Här
kommer Ikea, Bauhaus, Elgiganten med flera
att etablera ett köpcentrum utefter E6:an med
inriktning på bygg och heminredning.
Vid årsmötet för VVS2000 redovisade vi del-
resultat av det pågående arbetet med att
utveckla VVS2000 till en ännu bättre organi-
sation för medlemmarna. Styrelsen och led-
ningsgrupper har varit intensivt engagerade i
detta arbete under våren. Resultatet beräknas
vara klart för redovisning till sektionerna
under hösten och för slutredovisning och
beslut på årsmötet den 30 november. 
Jag vill önska alla mina kollegor ett gott och
lyckosamt år.
Glöm inte att en skön semester gör att vi
kommer tillbaka med friska krafter vilket
säkerligen behövs för oss alla.

Conny Björk Ordförande VVS2000
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Varning för S VA R TA R B E T E
Vår organisation VVS2000 tar bestämt
avstånd från allt svartarbete. Medlem-
marna i organisationen är seriösa företag
som uppfyller alla sociala och skatte-mäs-
siga krav från våra myndigheter. En kon-
troll av detta görs i samband med ansökan
om medlemskap i VVS2000.
Ändå kan det uppstå problem. Vi har haft
anledning att ta ställning till ett fall som
nyligen inträffat och som berör en av våra
medlemmar. Här följer en kort beskriv-
ning av bakgrunden.
En tidigare anställd i företaget hade åtagit
sig att som ”svartarbete” utföra diverse
arbeten, i som han trodde, beställarens
fastighet.
Material köpte han på kredit i sin tidigare

arbetsgivares butik. Detta har inget med
vår medlem att göra. Problemen uppstod
när det visade sig att beställaren var i eko-
nomiska svårigheter och den fastighet där
arbetet utförts ägdes av hans hustru.
Hon har boskillnad med sin man, som
beställt arbetet, och hon nekar att betala.
Här tycker vi att vår medlem varit alltför
tillmötesgående mot den tidigare anställ-
de. Han har åtagit sig att fakturera detta
svartarbete på normalt sätt på fastighetsä-
garen (d.v.s. hustrun) för att erhålla betalt
för materialet som sålts på kredit. Detta
har blivit ett fall för Tingsrätten som gav
fastighetsägaren rätt. Efter detta har det
varit många turer som det inte här finns
anledning att återge. Nuläget är att det

hela urartat till en ren vendetta där parter-
na på alla sätt försöker skada varandra.
Styrelsen för VVS2000 har rekommende-
rat medlemmen att avsluta affären på
bästa sätt. Samtidigt har styrelsen tilldelat
medlemmen en varning för hans inbland-
ning i ”svartarbete”.
Till samtliga medlemmar vill vi rikta en
varning för att på något sätt aktivt delta i
”svartarbeten”. En annan slutsats av ovan-
stående är hur oerhört viktigt det är att
beställningen utförs av behörig person.
Ingen nyhet för något företag men tänk på
att kolla nya företag extra noga när det
gäller ekonomi och behörighet för den
beställande personen.

Karl-Axel Sjölin Borås har efter ett långt
och spännande liv lämnat oss. Han var
född den 26 november 1914. Karl-Axel
var tillsammans med sin broder Anders
ägare av rörfirman Hadar Sjölin AB i
Borås. Ett välkänt företag med anor och
en omfattande butiksförsäljning som
Comfortmedlem.
Hans engagemang har alltid varit stort för
branschen och dess utveckling. Vad vi
särskilt vill uppmärksamma är hans arbe-
te inom branschorganisationen. Han var
aktiv i styrelsearbetet i västra Sverige och
blev ordförande för Rörfirmornas Riks-
förbunds Västra distrikt efter samman-
slagningen av Rörfirmornas Riksförbund
och Rörfirmornas Landsförbund 1971.
Han lämnade ordförandeposten vidare till

krytering av medlemmar tillsammans med
information har prioriterats i organisations-
planen. En annan nyhet är att planer finns på
att ta in en styrelsemedlem utanför bran-
schen. En viktig uppgift för denna person är
att föra in tänkande och erfarenheter från
andra organisationers verk-samhet.
Utbildningen genomförs liksom tidigare efter
önskemål från sektionerna och med inhyrda
utbildare.
Vid detta infoblads pressläggning har inga
slutgiltiga beslut fattats om hur verksamheten
skall fortsätta. Det finns därför anledning att
återkomma med mer information.

Framtiden-utvecklingen av VVS2000

Minnesord

Vid årsmötet i december förra året redo-visa-
des det arbete som startats med att utveckla
verksamheten i VVS2000 ytterli-gare. En
redogörelse för detta finns i vårt förra
Informationsblad nr 2-2001. Vid års-möte
gjordes en skriftlig enkät bland deltagarna
vilken visade att man var mycket tillfreds
med den verksamhet som i dag bedrivs. Ja
vitsorden var faktiskt så goda att vår konsult
var mycket imponerad. Under våren har arbe-
tet fortsatt med hög aktivitet. Detta har skett
under ledning av konsult Peter Garnbratt med
vår ordförande Conny Björk som pådrivare.
Styrelsen har haft inte mindre än fyra möten
under våren. Dessutom har ledningsgrupper-
na i sektionerna också engagerats och fått

bidra med sina åsikter och genomfört priori-
teringar av vad vi skall arbeta med i framti-
den. Den 10 juni kommer styrelsen att ta
ställning till hur verksamheten skall utformas
i framtiden. En kartläggning av det arbete
som utförs av supportav-delningen har även
genomförts. Det är många uppgifter som
skall klaras av för att vi skall få en fungeran-
de organisation. Tidigare och även i framti-
den kommer detta arbete att delas upp på
flera personer för att få så bred kompetens
som möjligt. Conny Björk har fått uppdraget
att inkomma med förslag på personer vid sty-
relsmötet den 10 juni. Det kommer att hand-
la om upphandling av konsulttjänster.
Intressant är att marknads-föring och nyre-

Berndt Bernhardtz vid årsmötet 1976.
Samtidigt var han västra Sveriges repre-
sentant i förbundsstyrelsen. För sina stora
insatser blev Karl-Axel utsedd till heders-
medlem i Rörfirmornas Riksförbund.
Ett av hans stora intressen vid sidan om
var bilkörning och många var de orien-ter-
ingstävlingar som han deltog i. Under
senare år försämrades synförmågan och
han hade svårt att läsa. Trots detta ville
han följa med vad som hände och han fick
alltid inbjudan till aktiviteter inom
VVS2000 som den nuvarande bransch-
organisationen heter. Vi kommer alltid att
minnas Karl-Axel för hans stora engage-
mang och fina personlighet.

Lennart Erikson/SvenOlov Josefsson

Skaraborg besöker
Vedums Kök & Bad

Den 10 juni är sektion Skaraborg inbjudna
till att besöka Vedum och titta på den fina
utställningen och produktionen hos Vedums
Kök & Bad. För att få möjlighet att se till-
verkningen startar visningen klockan 15. En
ny utställning blir nästa anhalt. Vi kan här få
inspiration för merförsäljning till våra kun-
der. Besöket avslutas med att vi studerar den
nya centralen för pellets som är installerad.
Vår ordförande Tore Kjellner, som är ansva-
rig för installationen, ställer upp med sak-
kunnig guidning. I inbjudan manar lednings-
gruppen särskilt medlemmarna att ta med
sina medarbetare. Ett intressant grepp som
kan ge många duktiga försäljare och en inte
föraktlig merförsäljning i företagen
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Hallandssektionen
Krister Andréasson Tel 035-16 10 00
Mobil 073-046 10 62 Fax 035-16 10 01
E-post krister.andreasson@bravida.se

Mikael Åkesson Tel 0346-144 45
Mobil 070-944 44 10 Fax 0346-124 39
E-post mikael.akesson@falkenbergsror.se

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

Värmlandssektionen
Hans Skantz Tel 054-17 77 00
Mobil 070-220 02 50 Fax 054-17 17 25
E-post hans.skantz@bravida.se

Jan-Erik Andersson Tel 054-20 35 50
Mobil 070-559 20 44 Fax 054-20 35 69
E-post jan-erik.andersson@nvs.se

Boråssektionen
Armands Folmanis Tel: 0321-305 94
Mobil: 070-673 05 94 Fax: 0321-305 94
E-post: folmanis@swipnet.se

Anders Andersson Tel: 033-14 03 61
Mobil: 070-847 17 62- Fax: 033-10 06 64
Mail: anders.andersson@rotab-ror.se

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

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@rormontage.com

Sverige
porto
betalt

blem i branschen som vi kan lösa tillsam-
mans att diskuteras.
Vid det traditionella bowlingmästerskapet
den 11 januari borde, segraren från 2001,
Lars-Magnus Magnå tagit en storseger med
Bo Högberg som god tvåa. Tyvärr eller
kanske lyckligtvis hade ett individuellt han-
dicap införts. Resultatet blev därför att Jan
Andersson blev segrare med Mikael Larsson
på en säker andraplats. Boråsarna skickar
som vanligt en utmaning till de övriga sek-
tionerna om en tremannakamp på bowlingba-
nan.

lerduvor är ett oskyldigt men trivsamt sätt att
vara tillsammans. När man sedan kombinerar
detta med grillning och att samtliga tar med
sig ett gott humör tror vi att alla förutsätt-
ningar finns för en trivsam samvaro. Känner
vi ordföranden Armand rätt så kommer nog
information om branschfrågor och de pro-

Den 6 juni samlas medlemmarna i sektion
Borås för att ha ”skeetkul” påstår de i vart fall
i inbjudan. Tyvärr kan vi inte följa upp träf-
fen i detta Informationsblad då det är efter
manusstopp.
Det går dock att konstatera att det inte är brist
på goda uppslag i ledningsgruppen. Skjuta

Styrelse och kontaktpersoner

Boråssektionen
skjuter skarpt

Välkomna till sommarmötet
Vi har sedan några år skapat en tradition att
under sommaren ha någon lättare aktivitet
som alla medlemmar i VVS2000 med famil-
jer kan delta i. En tur på Dalslands kanal och
besök på Getteröns naturcentrum och
Varbergs fästning är tidigare års aktiviteter.
I år är det sektion Borås som svarar för
arrangemangen.
Sektion Borås hälsar alla medlemmar i
VVS2000 välkomna lördagen den 24 augusti
då det är stor fest i Borås på gator och torg. 
Samling sker kl.10.00 på Textilmuseets par-
kering som ligger precis bredvid väg 40 vid
genomfarten av Borås. I programmet ingår
besök på textilmuseet som bland annat skild-

rar tillverkningen av textiler. En tidigare
mycket stor industri i Borås.
Vi åker buss till Torpa stenhus som är en
imponerande byggnad med en intressant och
spännande historia kopplad till släkten
Stenbock. Vill du stanna kvar i Borås så
erbjuder hotell Vävaren tfn 033-10 00 20 ett
bra pris för övernattning.
Enklast anmäler du dig med ett fax till
VVS2000 på 0303-178 65. Ange företag,
kontaktperson med tfn och antal personer.
Frågor kan besvaras av Mikael 033-25 75 35
eller SvenOlov 0303-12 12 6
Välkomna önskar ledningsgruppen för sek-
tion Borås

Sektion Värmland
Torsdagen den 2 maj hade sektionen i
Värmland sitt vårmöte.
Bowlinghallen i Våxnäs utanför Karlstad var
samlingsplatsen denna gången. Vid med-
lemsmötet valdes en ny styrelse efter den
interimsstyrelse som fungerat under starten
av sektionen. Hans Skantz fick som väntat
uppdraget att vara ordförande. Vid sin sida
har han Klas Larsson som sekreterare och
Stefan Hagelin som ledamot. Sektionen kom-
mer att representeras i styrelsen för
VVS2000 av Hans Skantz och Jan-Erik
Andersson. För er som vill ha kontakt finns
telefon och e-post under ”styrelse och kon-
taktpersoner” på sista sidan.


