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Föreläsning med matlagning
Christer Johansson och Kjell Martinsson från
Gustavsberg/Vårgårda hade tisdagen den 29
april 2003 en föreläsning i Karlstad på
restaurang Gyllene Skeppet. Föreläsningen
avsåg en tävling för att spara vatten och där-
med också energi som Stem Statens energi-
myndighet har haft kontroll över. 

Det var AB Gustavsberg, Vårgårda Armatur
som vann tekniktävlingen med sitt bidrag
QWERTY. Tävlingsbidraget uppfyller eller
överträffar samtliga skallkrav och majorite-
ten av börkraven. Armaturerna innehåller
flera innovationer, och med sitt nytänkande
visar AB Gustavsberg vägen för bättre ener-
giutnyttjande i bostäder. Det är lönsamt för
miljön och hushållet att byta blandare. En
ekonomisk utvärdering visar att byte i alla 65
lägenheter med installation till termostat-
blandare och ettgreppsblandare med Eko-
Effekt ger en återbetalningstid på 2,4 år. Vid
byte av en enskild kran har en återbetalnings-
tid på 1,3 år beräknats för en köksblandare
som används av två personer (utan installa-
tionskostnader). Motsvarande återbetalnings-

tiden för en tvättställsblandare eller en ter-
mostatblandare i dusch/badkar är lägre än 1,9
år. Att sänka förbrukningen av tappvatten i
hushåll är därmed inte bara god ekonomi
utan också viktigt för vår miljö. Hushållen i
Sverige förbrukar årligen ca 500 miljoner m3

vatten. Cirka en tredjedel av hushållsvattnet
är varmvatten och energianvändningen för
uppvärmning av tappvatten är ca 10 TWh/år
vilket motsvarar ungefär 2 kärnkraftsreakto-
rer (Tappvarmvattnet - en okontrollerad ener-
gislukare, VVSForum 1 995:8). Här finns
stora kvantiteter att spara och ett sätt att
minska tappvattenförbrukningen är att instal-
lera ny tapparmatur. Med modern armatur
sparas vatten och därmed också energi dels
p.g.a. av deras höga tryckfall och goda tät-
ningsegenskaper men förmodligen också
p.g.a. deras lätthanterlighet vilket påverkar
brukarens vanor. 
Vi var ca 15 st personer från vår organisation
VVS 2000 som kom till mötet. 

Efter föreläsningen så lagade VVS 2000 fol-
ket en tre rätters middag tillsammans. Vi fick

hjälp av vår trevliga och duktiga kock Peter
Friessenegg. Alla närvarande klarade de
verktyg som krävdes för att åstadkomma en
helt underbar middagsmeny. Den bestod av
kyckling filé till förrätt, plattfisk till varmrätt
samt friterad Camemberost till efterrätt.
Kocken Peter delade upp deltagare i grupper
om 3 personer. Sedan fick de cirkulera runt i
köket och arbeta med de olika inslagen i rät-
terna. Efter det så serverade de olika gängen
rätterna i tur och ordning. Det betyder att
samtliga deltog i matlagning, servering,
utplockning av porslin och återställning av
utrustning i köket. Samtliga deltagare tyckte
att det var lärorikt och en mycket "ovanligt
trevlig och annorlunda tillställning med enkla
medel". 

Vi fick också några nya medlemsföretag till
föreningen VVS 2000 som vi kommer att
presentera inom det snaraste. 

Vi kommer att ha ett möte till innan somma-
ren här i Värmland.



Boråssektionen har under årets första måna-
der gjort något av en nystart för att väcka
medlemmarnas intresse för aktivt deltagande
i föreningen. 
Styrelsen bedömer det som väldigt viktigt att
så många företag som möjligt är delaktiga i

det som sker. 
Detta för att skapa samhörighet, utbyta erfa-
renheter och tillsammans utveckla såväl före-
tag som bransch. 
Flera av aktiviteterna har därför varit socialt
inriktade, och bland dom kan nämnas:

VVS 2000

Boråssektionen går på offensiven!!

Ordföranden har ordet

• Årligen återkommande bowling-
mästerskapet 

Bowlingmästare 2003 blev Sören Eriksson,
Erikssons Rör, på hedrande andra och tredje
plats kom Mikael Eriksson, Erikssons Rör
och Lars Högberg, Högbergs Rör. 

• Dartkväll i Ulricehamn 

• Travkväll på Åby 

Träffarna har dessutom innehållit informa-
tion och utbildning på nya produkter från
flertalet leverantörer. 
Sektionen har också bestämt sig för att vara
med på Energi- och miljömässa på Åhaga i
Borås 19-21 september. 
Vi har tecknat oss för 100 kvm monteryta ,
och har redan knutit flertalet av branschens
ledande leverantörer till vår monter. Samtliga
medlemsföretag kommer att erbjudas delta-
gande, och många har redan anmält sig. 
Vi ser detta som en jättemöjlighet att öka vår
försäljning ut på konsumentmarknaden, och
dessutom kunna göra det tillsammans med en
stor aktivitet till väldigt låg kostnad gör
förutsättningarna till de allra bästa. 
Under augusti månad kommer finslipningen
av detaljerna att ske.

I år har vår verksamhet inom VVS 2000 fun-
nits i åtta år. En tid som förflutit väldigt fort
tycker jag. Under hela denna period har jag
suttit i styrelsen. Först som vice ordförande
tillsammans med Lennart Friggeråker och
sedan som ordförande för organisationen.
Mycket har hänt under perioden av både
positiva och negativa saker. En titt på dagens
situation och där vill jag lyfta fram det posi-
tiva först. Rekryteringen av montörer till
branschen är en ödesfråga för vår överlevnad
och där har vi lyckats bra. Totalt inom Västra
Götaland och Halland kommer 60 ynglingar
att slussas ut i arbetslivet. Fördelningen är
enligt följande: Borås 9, Göteborg 12, Halm-
stad 9, Lidköping 6, Skövde 8, Trollhättan 8
och Uddevalla 8. Det är särskilt glädjande att
samtliga har erbjudits arbete. 

Under många år har vår fond ”September-
fonden” ställt upp och delat ut stipendier till
samtliga avgångselever. I år delas 15000 kro-
nor ut. 

Dessvärre ser rekryteringen till vår tjänste-
mannakår mycket sämre ut. Vi har här en
medelålder på 53 år och här behövs satsning-
ar göras. YTH på Lindholmen i Göteborg är
en god vidareutbildning för denna kategori
och härifrån har branschen fått många dukti-
ga projektledare, kalkylatorer, inköpare och
företagsledare. Tyvärr har antalet sökande till
årets utbildning varit för liten varför det inte
kommer att startas någon kurs i höst. YTH är

på tre terminer och är en fortbildning för duk-
tiga montörer. Den möjlighet som nu finns
kvar är att påverka så många som möjligt av
de som går ingenjörsutbildningen ”bygg” att
välja inriktning VVS för det sista året. Även
här kan ”Septemberfonden” göra en insats
genom att dela ut stipendier. 

Inom VVS 2000 har satsningen på att skapa
en sektion i Värmland tagit fart och ett antal
nya medlemmar har tillkommit. Det är min
förhoppning att vi under hösten kommer
igång på allvar i Värmland. Ett engagerat
arbete läggs ned av sektionens ordförande
Hans Skantz Bravida Karlstad och Lars
Byhlin som tillhör supportergruppen. 

Jag brukar också försöka se in i framtiden
hur situationen på arbetsmarknaden kommer
att gestalta sig. Denna gång måste jag dock

erkänna att det är väldigt svårt att komma
med några säkra prognoser. Vi är oerhört
beroende av konjunkturen och att våra ex-
portindustrier lyckas sälja sina produkter på
marknaden. Hela världen verkar just nu
befinna sig i en lågkonjunktur och det är få
ljuspunkter att glädja sig åt. När detta skrivs
har Riksbanken i Sverige sänkt räntan med
en halv procent till 3%. Detta att jämföra
med 2% inom EMU. Förhoppningsvis kom-
mer sänkningen att påverka konsumtionen i
Sverige positivt. Våra stora internationella
exportföretag ger signaler som varslar om
tuffare tider. Ett undantag är Astra Zeneca
som fortsätter med sina investeringar i oför-
minskad takt. Det är lyckligtvis inte bara
exportföretagen som ger sysselsättning i
Sverige. En stor bit av byggnationen, som vi
lätt glömmer bort, är den stora mängd inves-
teringar som görs av alla mindre företag samt
stat och kommun. För oss VVS installatörer
är detta en mycket viktig bit. 

Vår hemsida på Internet håller vi på att ändra
utformning av men den har ännu inte hittat
sin slutgiltiga form. En god ide‚ är att låta
hemsidan ligga lätt åtkomlig för att med
jämna mellanrum få information om vad som
händer i organisationen och branschen. 

Sommaren har börjat bra och när detta skrivs
avlöser högtrycken varandra. Detta hoppas
jag kommer att fortsätta och ge oss en skön
semester så att vi till hösten orkar komma
tillbaka med nya krafter. 

Conny Björk 
Ordförande VVS2000



VVS 2000

Fyrstads-
sektionens 

vårresa 
Den 10 maj 2003 utförde vi vår resa med
VVS 2000 till Stenungsbaden. Samling av
alla deltagare – totalt 48 personer. 
Därefter tog vi oss ut till båten MS Bohus för
överfärd ut till den pittoreska ön Åstol där vi
intog en god lunch på Rökeriet. 

Sedan hann vi med en promenad där en del
försökte utforska om Peter Harrysson fanns
på plats i sin villa. 
På återresan hade solen tittat fram och delta-
garna njöt av den. 
På kvällen intogs en god middag med efter-
följande dans natten lång. 

Vi vill här uppmärksamma och rikta ett
Hjärtligt Tack till våra sponsorer som bestod
av Onninen – Bo Mattsson och Christer Wal-
lin samt TA som representerades av Torbjörn
Ungh och Jan Friskopp. 

Vid pennan Jerry Eriksson som ej var med
utan låg hemma i sängen. Jag tackar Pierre/
Petra med stolpars hjälp att resumera denna
resa. 

NY MEDLEMSHEMSIDA PÅ 

www.vvs2000.com

– SKARABORGSSEKTIONEN –

Göteborgssektionen 
botaniserade

och Anders Bergvall (Brunnanders Rör)
omvaldes till sektionsstyrelsen. Peter Lind-
qvist (Anders Rör) valdes in som ny ledamot
och hälsades välkommen. Anders Bergqvist
(VVS-Teknik) lämnade styrelsen efter lång
och trogen tjänst, Anders som varit en kreativ
kraft i styrelsen kommer nu att ägna sig åt ett
annat styrelsearbete i REKO-gruppen, vi
tackar Anders för hans insatser inom VVS
2000 och önskar honom lycka till med arbe-
tet i REKO och det egna företaget.Tryggve
Gustavsson informerade från VVS-utbild-
ningen, vindarna inom Energiblocket tycks
ha vänt till branschens fördel, då allt fler ung-
domar väljer VVS-inriktningen. 
Från rådgivningen på Byggcentrum rapporte-
rade Lennart Pettersson om lyckat resultat
med förbokade rådgivningstillfällen varan-
nan vecka. Det beslutades att sammankalla
”kalkylgruppen” till ett avstämningsmöte
angående arbetet med  uppdatering av norm-
tidsverket. Conny informerade om det nya
utseendet på hemsidan, www.vvs2000.com .
Ulf Jonsson från Boråssektionen har lagt ner
ett stort arbete på att förnya en del av vårt
ansikte utåt, sidan är väl värt ett besök. 

Efter avslutat möte promenerade deltagarna
upp till cafeet mitt i parken där det bjöds på
mat och dryck. Därefter kom en guide och
mötte upp, det blev en intressant rundvand-
ring bland blommor och blad. 

För styrelsen 
Anders Bergvall

VVS    2000 har sedan 1999 haft en hemsida
på Internet. Nu tyckte vi att det var tid att
modernisera den lite, dels för att  den gamla
verkligen kändes gammal men också för att
dom allmänna kraven har ökat. 

Från början på juni så ser hemsidan helt
annorlunda ut och den är verkligen helt
annorlunda uppbyggd. 

Vi har satsat på en plattform från Intervex
som heter iweb, det är ett verktyg för webb-
publicering som gör det enklare för oss att
administrera hemsidan. Den blir också mer
dynamisk, vilket gör att vi kan erbjuda med-
lemmarna ett eget personligt login. Detta i
sin tur gör att vi visar varje besökare det som

han eller hon har behörighet till. 
Det man gör som användare av sidan är att
man går in på www.vvs2000.com och ansö-
ker om ett konto för inloggning. När man
sedan fått svar på sin ansökan så kan man
komma åt det som man har behörighet till att
se. Givetvis så kan man surfa runt på sidan
utan att vara inloggad, och få den informatio-
nen som finns tillgänglig för alla. 

Under ”Erbjudanden” på hemsidan finns det
två olika medlemsförmåner som har anknyt-
ning till hemsidan, surfa in där och titta vad
det är. 

Välkomna till vår nya hemsida! 
Ulf Jonson

Var kunde det vara mer lämpligt att ha ett
vårmöte någonstans? om inte i Botaniska
trädgården i Göteborg, denna fantastiska oas
nästan mitt i staden. Denna härliga vårdag
den 26:e maj hade samlat drygt 40 deltagare
från sektionens medlemsföretag. Möteslokal

var en av universitetets föreläsningssalar inne
på området. 
Conny Björk ledde mötet som för dagen hade
bland annat diverse val på dagordningen.
Anton Wyss redogjorde för sektionens eko-
nomi. Anders Carlsson (Gamlestadens Rör)

Ledningen i Skaraborgssektionen har haft en
hektisk vår i sina respektive företag varför
arbetet med VVS 2000 har fått vila under
våren. 

Planer inför hösten är ett möte i Skara angå-
ende de nya normerna för pannsäkerhet.
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Hallandssektionen
Krister Andréasson Tfn 035-35 16 00
Fax 033-35 16 01 Mobil 073-046 10 62 
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: 031-86 78 73
Mobil: 0705-15 89 56 Fax: 031-87 59 08
E-post: conny.bjork@vvs-teknik-ajab.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
VVS 2000 Support c/o Marianne Bouvin
Lillekärr Södra 164 425 31 Hisings Kärra 
Mobil 073-403 98 08 Tfn 031-57 38 02 
E-post  marianne.bouvin@vvs2000.com 

Ulf Jonson Tfn 033-22 89 55
Fax 033-10 45 22 Mobil 070-523 96 25 
E-post ulf.jonson@vvs2000.com 

Lars Byhlin Mobil 070-581 55 78
E-post lars.byhlin@vvs2000.com 

Peter Garnbratt Tfn 0300-251 21
Mobil 070-447 29 30 
E-post peter.garnbratt@vvs2000.com 

Styrelsen
Conny Björk Tfn 031-86 78 73
Mobil 0705-15 89 56 Fax 031-87 59 08 
E-post  conny.bjork@vvs2000.com

Krister Andréasson Tfn 035-35 16 00
Fax 033-35 16 01 Mobil 073-046 10 62 
E-post krister.andreasson@bravida.se

Sverige
porto
betalt

Styrelse och kontaktpersoner

Den 28:e maj höll VVS 2000 Hallands-
sektionen sitt vårmöte. Ordförande Krister
Andreasson hälsade alla välkomna och inled-
de mötet. På dagordningen stod val av leda-
möter i styrelsen och därefter diskuterades
sektionens aktiviteter. Under våren har vi
skrivit till rörfirmor inom Halland och inbju-

Hallandssektionen våraktiviteter
dit till träffar för att rekrytera nya medlem-
mar. Dessvärre har intresset varit dåligt och
av fyra planerade träffar genomfördes enbart
en i Varberg. Efter mötet informerade
Onninen om företaget och deras verksamhet. 

Därefter var det tid för lite fysisk aktivitet i

form av bowling. Under två timmars bowlan-
de med tillfälle till förfriskningar skulle VVS
2000:s Hallandsmästare utses bland de ca 20
mötesdeltagarna. Vid den efterföljande mid-
dagen kunde ordförande gratulera Jerker
Remison till den hedrande titeln.
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