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VVS 2000

Ordföranden har ordet

Göteborgarna träffade 
styrelsen på skjutbanan

Jag vill börja med att hälsa VVS-I:s Vd Roine
Kristiansson välkommen, vi har redan haft
ett flertal givande kontakter och det tror jag
är till nytta för våra organisationer och till
gagn för branschen.
Konjunkturbedömningen, i skrivande stund,
tror jag har varit nere i sin svacka och är på
väg upp det märks inte minst inom industrin.
Det finns en del optimism bl a på Volvo mm.
Mitt råd är att inte sätta sig i några långa pro-
jekt till dåligt betalt då jag är övertygad om
att konjunkturen kommer att gå upp .
Däremot kan vi säga att vi i rörbranschen kla-
rat nergången betydligt bättre än våra kolle-
gor inom el, data, styr som tagit betydligt mer
stryk om det nu är någon tröst?
Vi alla skall också tänka på att göra våra
lokala löneförhandlingar 3-åriga när nu
VVS-I ger oss denna möjligheten, också med
tanke på att vi allt som oftast tecknar både 2-
och 3-åriga underhållsavtal med våra bestäl-
lare.
En sak som stör mig är att förfrågningshand-
lingarna bara blir sämre och sämre. Detta kan

bero på oss själ-
va, att vi inte har
kurage nog att
säga ifrån att när
handlingarna är så dåliga, kan vi inte göra en
offert som vi kan stå för. Vi måste få en änd-
ring till stånd i frågan, dessutom hör man att
det går att få ut så mycket ur de cad-systemen
som används idag. Jag har ännu inte märkt
något som är till nytta för oss installatörer, är
det så att det är någon kategori som inte
vågar stå till svars för lämnade uppgifter?
Vad vet jag?
Som vanligt har Septemberfonden delat ut
stipendium till alla avgångselever ca 65
stycken i vårt område och vill även passa på
att önska Er alla lycka till i ert fortsatta
arbetsliv. Passa gärna på och besök vår upp-
daterade hemsida www.vvs2000.com.
Slutligen önskar jag oss alla en lång o skön
sommar.

Conny Björk
Ordförande VVS 2000

Ännu en favorit i repris blev det när
Göteborgssektionens möte var förlagt på
Säve skjutbana. ”Syttene” maj, Norges natio-
naldag var dagen för mötet.
I jaktvårdskretsens klubbstuga klubbade ord-
förande Conny Björk igång mötet inför ett
35-tal deltagare.
Våren innebär valtider, Conny Björk (VVS-
Teknik), Lennart Pettersson (NVS) och
Thomas Andersson (Kungälvs Rörläggeri)
omvaldes som styrelseledamöter på 2 år. Det

NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar er välkomna i föreningen!

Boråssektionen 
VVS-service i Ulricehamn AB
Brämhults Värmeteknik AB
Rörmokar´n
Rörmontage i Borås AB 

Fyrstadssektionen 
Hagbergs Bygg o VVS AB 

Göteborgssektionen
Allrör i Göteborg AB
Svenssons Rörinstallationer 
i Kinna AB
Västkustens Rör AB 

Värmlandsektionen
Filipstads Rörfirma Arne Karlsen AB
Molkoms Rör AB
Ulvsby Rör AB
VVS & energiteknik i Karlstad AB
Åkes El & Bygg AB

Hallandsektionen
Rörtjänst i Halmstad AB

blev även omval på posterna: revisor, revisor-
suppleant och valberedning.
Anton Wyss läste upp sektionens revi-
sionsberättelse för år 2003.
Anders Carlsson återgav i stora drag från
höstmötet på Åby travbana i Mölndal.
Byggcentrums vara eller icke vara diskutera-
des åter igen. Tidbokningen fungerar bra
dock är det svårt att bemanna villadagarna.
Konkurrensen från byggvaruhusen och dess
rådgivning i samband med försäljning sågs

som ett hot på längre sikt.
Tryggve Gustavsson (VVS-I) informerade
om det nya centrala löneavtalet för montörer,
samt en lägesrapport från de lokala förhand-
lingarna om ny LFP. Tryggve informerade
även från VVS-utbildningen där nya lärling-
ar går ut.
Conny tog upp problem med bristfälliga för-
frågningshandlingar som tenderar att bli allt
vanligare, ofullständiga mängduppgifter,
utskick i CD-romformat m.m.. Alla var över-
ens om att framtagande av kalkyler idag är en
stor kostnad för företagen och att då behöva
betala dyra kopieringskostnader m.m. för att
få ut anbudshandlingar känns inte relevant.
Anders Bergvall redovisade resultat från
medlemsundersökningen. 
Under våren skickade styrelsen ut en enkät
till alla medlemsföretag inom Göteborgs-
regionen med frågor om VVS 2000.
Frågorna handlade till stor del om hur man
upplever att VVS 2000 lyckats inom de olika
uppsatta arbetsområden samt vad vi bör arbe-
ta mer med. Det fanns även plats för egna
kommentarer.
Undersökningen gjordes som ett pilotprojekt
i Göteborgssektionen, efter utvärdering i
centralstyrelsen skall liknande enkäter skick-
as ut på samma sätt i övriga sektioner.
Efter avslutat möte bjöds det på kaffe och
varmkorv m.m. Skjutbanan togs i besittning,
de som ville fick prova på lerduveskytte och
älgbana. Det visade sig finnas en hel del
dolda talanger bland de skjutglada mötesdel-
tagarna.

För Göteborgssektionen
Anders Bergvall

SÅ INGEN AV ER
HAR TRÄFFAT STYRELSEN ÄN?

NI FÅR EN CHANS TILL, MEN
SKÄRP ER NU.



VVS 2000

Ledningen på besök 
hos skaraborgarna

RAPPORT FRÅN VÄRMLANDSSEKTIONEN

sin/diesel för att inte nämna möjligheten att
få en ”hemsida” på nätet genom VVS 2000’s
hemsida. Mer information om dessa erbju-
danden finns för intresserade under vår hem-
sida eller via telefon med kansliet (0734-
039808). 
Vår ordförande Conny fick också en fin möj-
lighet att få medlemmarnas åsikter om vad
VVS 2000 skall arbeta med och verka för.
Conny hade också en rad konkreta frågeställ-
ningar till företagen.
En av dessa frågor var den påverkan av mar-
ginalerna på material som de nya lågprisföre-
tagen Bauhaus, K-Rauta, Hornbach etc har
på branschen? Hur mycket påverkar detta
branschen och finns det en beredskap för att
hantera detta hos våra medlemmar?
Resultatet kommer vi att komma tillbaka till
i kommande informationer. 
Fler sätt för våra medlemmar att utnyttja sitt
medlemskap kom också fram. Ett par med-
lemmar vill ha hjälp med att påverka kom-
munens energirådgivare att bli objektiva i sin
rådgivning till allmänheten. 
Om ert företag vill ha ett liknande besök så
hör av er till kansliet.

Under våren har vi hållit två stycken träffar i
sektionen. Det har varit diskussioner om hur
vi skall förlägga våra möten samt vad vi vill
ha för innehåll på mötena. Vi har bjudit in
nya företag som tycker att det är bra att "det
händer någonting" som de uttrycker det. Vi
kommer säkert, innan höstens möten drar
igång, att vara ytterliggare ca. fem stycken
nya medlemsföretag.
Vi har också kört vår kurs ”Den nya besikt-
ningskungörelsen” här i Värmland. Den kan

Ni som medlemmar läsa om på hemsidan
www.vvs2000.com Det var en mycket
omtyckt och bra genomförd kursdag tyckte
samtliga deltagare. 
För övriga sektioner kommer kursen att
genomföras under hösten 2004. Kolla på
hemsidan så Ni håller Er uppdaterade om när
den kommer att förläggas tidsmässigt. Info
om tider kommer ut senast i augusti månad.
Trevlig sommar önskar 
"Värmlänningarna"/Lars Byhlin

Ledningen har under maj besökt mindre och
medelstora medlemmar i Skaraborg. Syftet är
att få en bättre bild av hur medlemmarna vill
att VVS 2000 skall arbeta men också att
informera om de nyheter som VVS 2000
utvecklat under det senaste året. 
VVS 2000 har med detta inlett sin nya sats-
ning på ett mer aktivt arbete med sina med-

lemmar. Många medlemmar har inte möjlig-
het att deltaga vid våra träffar och få infor-
mation på ett enkelt sätt. Anledningarna kan
vara många, hård arbetsbeläggning, hektiskt
familjeliv, långa resor till våra träffar, låg
datoranvändning mm. För dessa medlemmar
prövar ledningen nu ett mer aktivt arbete.
Styrelsen har en stark vilja att värna om alla
sina medlemmar där de mindre är en viktig
men många gånger tyst grupp. För att fånga
upp de mindre och medelstora medlemmar-
nas åsikter har styrelsen inlett en informa-
tionsresa. Jungfruresan gick i Skaraborgs-
sektionen där avstånden mellan olika företag
många gånger hindrar ett aktivt deltagande.
Syftet med rundresan var att under en dag
träffa så många medlemmar som möjligt för
att informera om den förändring som VVS
2000 genomgår. VVS 2000 har bland annat
tagit fram en rad erbjudanden som framför-
allt de mindre och medelstora medlemsföre-
tagen annars har svårt att få tillgång till. 
Av de företag som vi besökte kände få till
våra fina rabatter på tex glasögon och ben-

Tore Larsson, sedan några år ägare till
Friggeråkers rör, är inne på VVS 2000’s
hemsida och söker information om de nya
rotavdragen.

Mats Berger, ägare till Bergers rör diskuterar
med Conny hur VVS 2000 kan företräda med-
lemmar i kontakter med kommunen.

Helgen 9-10 maj åkte vi färja från Strömstad
till Sandefjord, Norge.Uppslutningen var
ganska god, ca 40 deltagare.
Vi fick en härlig frukost på överfarten. Vädret
blev bara bättre och bättre.  I Sandefjord
rådde rena karnevalsstämningen med flaggor
och folkdräkter.
Efter incheckningen tog sig nästan alla ner
till hamnen och hittade något gott att dricka.
Vi var ju utomlands och det kändes verkligen
i detta underbara väder, men vi trodde nog
närmare bestämt att det var vid Medelhavet.
På sena eftermiddagen utnyttjade en del
hotellets erbjudande såsom SPA, bad, massa-
ge osv. På kvällen avnjöts en synnerligen här-
lig 3-rätters måltid. Därefter blev det dans.

På söndagen åkte en del morgonpigga med
den tidiga färjan och några med den 3 timmar
senare färjan åter till Strömstad.
Personligen tycker jag det är trevligt vid de
flesta tillfällen vi träffas, men denna gång
tyckte jag hela gruppen hade integrerats på
ett fint sätt tillsammans, fast vi var så många.

Vi tackar speciellt våra sponsorer TA
Torbjörn Unger samt IDO Jan Falkman som
deltog och förhoppningsvis hade det gemyt-
ligt. Ahlsell sponsrade också men hade ingen
deltagare med.

Vid pennan / Jerry Eriksson

FANTASTISK BÅT, DETTA. . .
FULL FART ÄNDA IN TILL KAJ
MEDAN SKEPPARN STÅR I KÖ 

TILL BAREN.

Fyrstad tog färjan
till Sandefjord
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Hallandssektionen

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

Sverige
porto
betalt

Styrelse och kontaktpersoner

Boråsarna på bowlingbanan
Den årligen återkommande bowlingturner-
ingen genomfördes i början av februari.
18 spelare ställde upp i Boråshallens bow-
linghall.
Bo Högberg arrangerade som vanligt med
bravur, och handikappsystemet gjorde att vi
även detta år fick en ny segrare.
Efter 4 serier fördelades pallplatserna så här:
1. Tomas Persson, Borås Rörinstallationer
2. Ingmar Klasson, IVAB Alingsås
3. Mikael Larsson, Rör Union Borås.

Vårmötet 2004-06-01 gick denna gång av
stapeln i nya lokaler i Varberg som går under
namnet BONGO, vilket står för bowling,
golf, samt biljard.
Mötet startade med bland annat val till före-
ningsstyrelsen i VVS 2000, Mikael Åkesson
Falkenbergs Rör omvaldes som ordinarie
ledamot och Jerker Remison YIT Calor AB
omvaldes som suppleant.
Tryggve Gustavsson VVS-I informerade om
det nya VVS avtalet som blev klart under
april månad.

Krister Andréasson rapporterade om att vi
fått en ny medlem, nämligen Kent Wallin och
Tommy Salomonsson på Rörtjänst. Efter

mötet fick vi ta del av matnyttig information
ifrån LK och John Fredrik som kommit ner
ifrån Göteborg endast för att träffa oss.

Övriga möten under våren har handlat om
aktiviteter tillsammans med VVS-I där infor-
mation getts angående det nya VVS-avtalet,
både före avtalets fastställande samt därefter.
Vid bägge tillfällena har Tryggve Gustavsson
från VVS-I gett en korrekt och tydlig infor-
mation om vad som gäller.
Vid varje träff har 10-15 medlemsföretag
varit med.
Tillsammans med VVS-I genomfördes också
utbildning i nya säkerhetsbestämmelser för

pannanläggningar etc.
Planerade aktiviteter med FM Mattsson samt
besök hos LK Pex i Ulricehamn med tillhö-
rande dartmästerskap, har tyvärr beroende på
olika omständigheter måst ställas in.

Efter en vår som alldeles för fort passerat tar
sektionen ny fart inför höstens äventyr.

Vid pennan
Lars Högberg

RAPPORT FRÅN
HALLANDSSEKTIONEN


