
INFORMATION

A k t u e l l  i n f o r m At i o n  f r å n  b r A n s c h f ö r e n i n g e n  V V s  2 0 0 0  Juni 2008

Af: Satsa på  
VVS-montörsyrket! 

Trots farhågorna om analkande lågkonjunktur 
så kommer sysselsättningen att öka under 
2008. Detta tror Arbetsförmedlingen, som 
nyligen släppte rapporten "Var finns jobben 
2008?". Dessutom menar man att det kommer 
att vara fortsatt svår brist inom yrken som VVS. 
På deras lista över framtidsjobb ligger VVS-
montör på tredje plats. När det gäller bristindex 
inom bygg- och anläggningsyrken återfinns 
VVS-montörer överst på listan.

Så vill man minimera risken att gå arbetslös bör 
man utbilda sig till VVS-montör (enligt Arbets-
förmedlingens rapport).

B r a n s c h K l i p p

Välbesökt kurs i Entreprenadjuridik
Intresset för denna av VVS 2000 Göteborgs- 
sektionen i mars anordnade kurs var stort. 
Drygt 60 personer lyssnade till juridisk 
expertis (jurist Jan Wedsberg), diskuterade 
olika praktikfall, egna vardagsproblem och 
gemensamma angelägenheter.

Yrkes-SM avgjort 
Yrkes-SM avgjordes på Elmia i Jönköping 
15-17 maj. Vinnare i klassen VVS-Montör 
blev Mattias Petersson från Växjö. I tre 
dagar har Sveriges mest yrkesskickliga ung-
domar presterat arbetsuppgifter i världs-
klass. Utbildningsminister Jan Björklund 
invigde och de närmare 14 000 besökarna 
hejade ivrigt på sina adepter.

VVS kan rädda miljonprogrammets 
ombyggnadsnota och vår miljö
Miljonprogrammet står inför ett stort 
ombyggnadsbehov. Enligt en omfattande 
studie gjord av analysföretaget Industrifakta 
uppgår renoveringsbehovet i de 40-50 år 
gamla husen till 400 miljarder kronor, vilket 
bara är en femtedel av vad det skulle kosta 
att bygga nytt. I detta ingår energieffekti-
visering och på köpet får man en halverad 
energianvändning. Installationsbranschen 
vet vilka åtgärder som fungerar. Minskad 
energianvändning är en försäkring mot fram-
tida ökande energipriser och ett klimatsmart 
beteende.

Alltid nära till Dahl!
Välkommen till våra DahlCenter i 
Karlstad, Arvika, Skövde, Trollhättan, 
Borås, Varberg, Göteborg Gamlestaden, 
Hisings Backa, Halmstad och Kungsbacka.

För att hitta dit besök www.dahl.se

Götalandsmästare i VVS-teknik
Regionmästaren i VVS-teknik heter Jonas 
Jonsson och han är elev vid Kavelbrogymnasiet 
i Skövde. I slutet av maj tilldelades han och de 
åtta klasskompisarna i klass ENKV3 en 
resecheck på 10 000 kronor av Tony Blom, vice 
ordförande i yrkesnämnden,
 
– För ett par månader sedan utsågs Jonas 
Jonsson till skolans representant till det 
skolmästerskap som VVS-branschens yrkesråd 
årligen arrangerar. Mästerskapet riktar sig till 

elever som läser den VVS-tekniska inriktningen 
vid Energiprogrammet. Ett praktiskt prov ska 
genomföras och nytt för i år var en teoretisk 
del, säger läraren Sören Andersson
 
– Utmärkelsen är en gratifikation till klassen. 
Den kommer alla till del, men någon måste ju 
vinna också. Och faktum är att det var Jonas 
Jonsson som drog det längsta strået, sa Tony 
Blom när han gratulerade och lämnade över 
diplomet samt stipendiet.

entreprenad och den sammanlagda kontrakts-
summan är ca 50 miljoner. Start var mars 2008 
och färdigställandet är fastställt till augusti 
2009.  Forts sid 4

Nya Halmstad Arena 09

Bravida i Halmstad fick uppdraget

Bravida Sverige AB, Division Syd har fått i 
uppdrag av Anjo Bygg AB att i en samordnad 
leverans genomföra EL-, VS- och Ventilations-
installationerna. Entreprenadformen är total-



Kungälvs Rörläggeri AB grundades 1933 av 
Sigvard Andersson. Sedan dess har företaget 
vuxit rejält och är idag ett av Västsveriges mest 
kompletta VVS-företag, med 150 anställda på 7 
ställen.
– Vi lever efter regeln att inget arbete är för stort 
och inget är för litet. All installation och service 
ska utföras så att kunden vill fortsätta att anlita 
oss. En gång kund – alltid kund.  Och en så 
aktningsvärd ålder som 75 måste firas 
ordentligt, säger Thomas Andersson, ägare av  
Kungälvs Rörläggeri i Kungälv

VVS 2000

c o n n y s   l e d n i n g

Skrämskott eller 
bara ny vardag?
Byggnadsindustrin, inkl. 
VVS-branschen har väl 
aldrig upplevt en så lång 
och konstant hög sysselsättningsnivå, även 
om den nu verkar plana ut och t.o.m. kanske 
vända neråt. Nu ställs nya krav på både 
hantering av nya projekt, personal, pris-
diskussioner, samt krav från både marknad 
och myndigheter. Det gäller att ha koll på 
marknaden – både som enskilt företag och 
som individ. Det är bl.a. därför som 
intresseorganisationen VVS 2000 finns till.
 
Vår organisation fungerar som både boll-
plank, diskussionsforum, språkrör och råd-
givare – något som många av våra medlem-
mar ofta intygar. Problem eller möjligheter – 
vi tar definitivt aktiv del i debatten för att 
bevaka våra medlemmars bästa.
Vi vet att VVS 2000 har en stark position och 
profil även gentemot andra branschområden 
än VVS. Inte minst viktigt i en konjunktur 
som börjar knaka lite i fogarna.
 
Tillskottet av duktiga och unga yrkesmän 
och kvinnor till vår bransch har hela tiden 
varit ett högprioriterat område för VVS 2000. 
Vi har i många år premierat bra studieinsatser 
och ur vår Septemberfond tilldelar vi varje år 
både diplom och stipendier till bästa elev i 
våra olika regioners gymnasiala VVS-linjer. 
Att dessutom en elev och hans klass på 
Kavelbrogymnasiet i Skövde nyligen korades 
till Götalandsmästare känns ganska naturligt 
för oss. Och lovar gott för återväxten i vår 
region.
 
När det planeras stora nya projekt känner 
många av våra medlemmar en styrka av att 
ha VVS 2000 i ryggen när det kommer till 
upphandlingsrutiner, prisdiskussioner och 
tillgång till montörer. Vi ser till att tidigt flag-
ga för nya lagar och regler. Vi håller koll på 
förändringar inom affärsjuridiken, som t.ex. 
det här med Konsumententreprenader. Vi 
vill att alla våra medlemsföretag inser vilka 
möjligheter det skapar att vara certifierade 
enligt Branschreglerna Säker Vatteninstalla-
tion. 
 
VVS 2000 finns representerat i olika delar av 
Västsverige genom fem olika distrikt och 
sektioner: Borås, Fyrstad, Halland, Göteborg 
och Skaraborg. Närheten och kunskapen 
om lokala frågeställningar, problemsituatio-
ner och framgångssagor är angelägenheter 
som är så viktiga för att behålla och förstärka 
kvaliteten och intresset för och i vår före-
ning.
 

Är du inte medlem ännu? 
Välkommen i gänget!

Conny Björk
Ordf. VVS 2000

Kungälvs Rörläggeri firade:

”En pigg 75-åring 
utan ålderskrämpor”

Kreativ diskussions-
grupp i Göteborg öppnar 
för många möjligheter

Ny upphandlingsform banade väg för ABRI i Borås

Nautic. 
Ett stort steg framåt i evolutionen. 

Vattensparteknik

Energisparfunktion Barn- skållningsskydd

Villeroy & Boch Gustavsberg AB www.gustavsberg.se 
info@gustavsberg.com Telefon: 08-570 391 00

e-TAP. Vår nya miljömärkning

VVS 2000-sektionen i Göteborg har kallat ett 
antal VVS-konsulter till gemensamma dikus-
sioner för att bl.a. diskutera handlingars 
beskaffenhet, ev. problemområden och praktisk 
hantering av olika typer av projekt. Allt för att få 
en bättre samsyn, jobba effektivare och få fler 
nöjda slutkunder, föreskrivare, VVS-konsulter 
och VVS-företag i regionen.
– Vi är idag en grupp på 5 VVS-konsulter och 7 
VVS-företag (som är medlemmar i VVS 2000). 
Vi har haft tre möten fram till dags datum, säger 
Anders Molander på Aderbys Rör i Kungsbacka, 
sammankallande och drivande i dessa 
diskussioner.

Missförstånd kan undanröjas
Syftet från början var att diskutera hur kon-
sulterna beskriver ett objekt och hur man tolkar 
deras handlingar. Missförstånden kan som 
bekant vara många i ett projekt. Gruppen har 
diskuterat igenom flera fall där man ibland 
tolkat handlingarna på samma sätt och ibland 
inte. Vid diskussionerna har det dykt upp 
många andra intressanta frågor, som AF-delar, 
framtagande av checklista för konsultupp-
handling, redovisningsprinciper, lojalitet vid 
färdigprojektering av totalentreprenader (i de 
fall när konsulten gjort ramen), 3D-ritningar och 
en del annat matnyttigt.
– Alla inblandade har visat ett stort engagemang 
för frågorna. I juni träffas vi igen. Målet är att 
sammanfatta vad vi kommit fram till och redo-
visa detta vid vårt ordinarie höstmöte, avslutar 
Anders.

Nya TE-huset i Borås är en vital del av Södra 
Älvsborgs Sjukhus vision om det ”attraktiva 
sjukhuset”. Ett energimål på 100 kWh/m2 har 
formulerats för projektet – i sig en utmaning då 
de högt ställda målen ska inrymma vårdverk-
samhetens elförbrukning. Samtliga byggnader 
kommer att erbjuda ett bra inomhusklimat med 
vattenburen kyla i vårdrummen och behovsstyrd 
ventilation med kyld luft i alla arbetslokaler

Lördagen den 17 maj bar det därför iväg till 
Carlstens Fästning med  karolinersoldater, 
jubileumsmeny, underhållning och dans.

Bild: Sweco Architects



VVS 2000

VVS-juRiStEnS RådigA RutA
Erik Kjaer, Advokat, Delphi & Co

erik.kjaer@delphilaw.com

Konsumententreprenader  
kräver försiktighet
På grund av den låga räntan 
har privatpersoner under senare 
år i större utsträckning än 
tidigare byggt nya hus eller låtit rusta upp 
sina befintliga hus. Detta har skapat en ökad 
marknad för aktö-rerna i ”småhusbranschen”, 
inte minst för VVS-entreprenörerna. Denna 
lukrativa mark-nad har dock en baksida 
som det är värt att lyfta ett varnade finger 
för. Under 2005 gjor-des ett tillägg till 
konsumenttjänstlagen som är den lag som 
tillämpas när en näringsidkare utför arbete 
för en konsuments räkning. 
Tillägget reglerar vad som skall gälla mellan 
konsumenten och näringsidkaren just vid 
småhusentreprenader. Med anledning av 
tillägget i lagen har branschföreningarna 
gemensamt även tagit fram standardavtalet 
”Allmänna bestämmelser för småhusentre-
prenader – ABS 05”. I såväl konsument-
tjänstlagen som ABS 05 återfinns omfattande 
skyddsregler till förmån för konsumenten. 
 
Först och främst ställs det mycket höga krav 
på dokumentation från entreprenörens sida 
i en småhusentreprenad. Det är nämligen så 
att vad konsumenten påstår har avtalats 
rörande arbetenas omfattning, priset, tiden 
för betalning och när arbetena skall vara 
färdigställda, gäller om inte entreprenören 
kan bevisa motsatsen. Påstår exempelvis 
konsumenten att en viss typ av blandare 
skulle ingå i det avtalade priset gäller detta 
om inte entreprenören kan visa att så inte 
var fallet. Det är i stort sett omöjligt för 
entreprenören att visa detta om det inte är 
satt på pränt i någon handling.
 
Entreprenören måste också iaktta stor 
försiktighet och noggrannhet när ändrings- 
och tilläggsarbeten kommer på tapeten. 
Även här gäller att det är entreprenören som 
måste visa vad som avtalats, annars gäller 
de villkor för ändrings- och tilläggsarbetet 
som konsumenten påstår. 
Det är därför tillrådligt att entreprenören all-
tid kräver skriftlig beställning från konsu-
menten innan ändrings- och tilläggsarbeten 
utförs.
 
Vidare är entreprenören i viss mån bunden 
av en ungefärlig prisuppgift som denne läm-
nat. Konsumenten är nämligen aldrig skyldig 
att betala mer än 15 procent över prisupp-
giften.
 
Sammanfattningsvis kan sägas att kommer-
siella entreprenader och konsumententre-
prenader skiljer sig åt i flera väsentliga 
avseenden. En entreprenör kan därför inte 
agera på samma sätt i de olika samman-
hangen utan bör etablera andra rutiner när 
arbeten utförs för en konsument.

Styrelsen ute på fältet

Fler blir ännu fler

Styrelse och ledning inom VVS 
2000 har både som vision och 
mål att öka antalet besök hos 
sina medlemmar ute i regioner-
na. Och ofta även hos företag 
som av en eller annan anled-
ning ännu inte är medlem i 
branschorganisationen.
– Vår avsikt är att få reda på 
vad medlemmarna vill att VVS 
2000 skall arbeta med och hur 
vi bäst kan verka för deras 
företag, säger Conny Björk, 
ordförande i VVS 2000 och 
välkänd profil i VVS-kretsar.
– Vi  tar till oss önskemål, kritik, 
idéer och framgångssagor - 
input som är viktiga för att för-
bättra och utveckla föreningens 
arbete. Vårt fokus på de unga i 
branschen, bl.a. premieringen 

Efter intressanta diskussioner 
och idéutbyte med ägarna på 
Sotenäs Rör i Fyrstadsregio-
nen, har VVS 2000 helt plöts-
ligt fått ett nytt medlemsföre-
tag.

Medlem Jörgen Hagberg hade 
mycket att berätta och tycka 
till om över en kopp kaffe. 
Jörgen driver  Hagbergs VVS 
AB i Dingle tillsammans med 
sin far.

  
Victor Hasselblads Gata 11, Högsbo N:a industriomr. 

Tel. 031-726 55 00. Fax 031-726 55 90.
www.frejjonsson.se    Öppettider: mån-fre 07-17

Vi vill göra DIN kund nöjd! 
Vi jobbar för att avlasta installatören i sitt 
arbete och samtidigt öka den boendes 
inflytande och tillfredsställelse!  
Det handlar huvudsakligen om renovering 
av badrum eller nybyggnation av  
bostäder där de boende själva väljer
badrumsinredning. 
 
För mer information ring 031 726 55 50.

  FRESH WC
Ett fräschare sätt att spola

Antalet auktoriserade företag växer hela tiden. I 
Västra Götaland och stora delar av Halland finns 
drygt 145 auktoriserade VVS-installatörer idag. 
Försäkringsbolag och beställare kräver allt 
oftare utförande enligt branschreglerna och av 
auktoriserade installatörer.
 – Vi ser bara fördelar med Säker Vatteninstallation 

och har sedan 2006 krav att all bostadsproduktion 
ska utföras enligt branschreglerna och av auk-
toriserade företag, säger Kjell-Åke Henriksson 
på JM AB.
 
Anders Molander på Aderbys Rör i Kungsbacka 
är inne på samma spår.
- Det är viktigt att vi kan vara med och påverka 
i tidigt skede. I projekt vi 
får vara med i tidigt blir 
slutprodukten mycket 
bättre. Aderbys Rör har 
fått flera installationsupp-
drag tack vare auktorisa-
tion och branschreglerna, 
avslutar Anders.
 

det händer mer
– Till hösten kommer en projekteringshandledning 
som ska underlätta för konsulter med flera, att 
rita installationen enligt branschreglerna. Det 
kommer även en utbildning i branschreglerna 
för byggherrar, byggare, konsulter m.m., säger 
Thomas Helmerson vd på Säker Vatteninstalla-
tion i Stockholm.

av duktiga VVS-elever, marknadsföringen och våra förmånliga 
erbjudanden röner alltid stor uppmärksamhet, avslutar Conny.

Vi på VVS2000 
önskar alla en 
skön sommar!



Bästa VVS-studenten 
i Skövde premierades

göteborgssektionen
Anders Bergvall Tel 031-86 78 74
Mobil 0705-86 56 10 Fax 031-87 59 08
E-post: anders.bergvall@vvs-teknik.se

Hallandssektionen
Krister Andréasson  Tel 035-16 17 29
Mobil 0708-19 92 39 Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se

Mikael Åkesson Tel 0346-144 45
Mobil 0709-44 44 10 Fax 0346-124 39
E-post: mikael.akesson@falkenbergsror.se

Skaraborgssektionen
Tore Kjellner Tel 0512-101 98
Mobil 0706-77 15 78 Fax 0512-102 77
E-post: kjellner.tore@telia.com

Håkan Åström Tel 0515-72 17 71
Mobil 0703-10 94 94 Fax 0515-72 17 79
E-post: hakan.astrom@vastgotaror.se

Boråssektionen
Tomas Persson Tel 033-41 41 61
Mobil 0733-12 85 11 Fax 0321-305 94
E-post: tomas@abri.nu

Armands Folmanis Tel 0321-305 94
Mobil 0706-73 05 94 Fax 0321-305 94
E-post: folmanis@swipnet.se

Anders Andersson Tel 033-722 22 20
Mobil 0708-47 17 62 Fax 033-10 06 64
Mail: anders.andersson@kungalvs-ror.se

Fyrstadssektionen
Jakob Hagberg Tel 0522-51 83 30
Mobil 0706-85 14 98 Fax 0522-320 88
E-post: jakob.hagberg@yit.se

Kent Nyckel Tel 0520-47 28 17
Mobil 0705-20 13 23 Fax 0520-141 54
E-post: kent.nyckel@bravida.se

Kontakt & Support VVS 2000
VVS 2000 Support c/o Solweig Einarsson
Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda 
Mobil 0739-22 78 03 Tel 0302-319 71 
E-post: solweig.einarsson@vvs2000.com 

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

Krister Andréasson  Tel 035-16 17 29
Fax 035-21 34 84 Mobil 0708-19 92 39 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se

Styrelse och kontaktpersoner
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Redaktion: Conny Björk VVS 2000, 
Göran Köllerström Toro/Götatryckeriet. 
Grafisk formgivning, tryck och distribution: 
Toro/Götatryckeriet, Göteborg 
Annonser: goran@gotatryckeriet.se

Avsändare: VVs 2000, c/o solweig einarsson södra rådjursvägen 9, 448 34 floda
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Halmstad Arena... Forts från sid 1

– Det är omfattande installationer med höga 
krav på teknik och kvalitet som skall installeras 
under en kort tid, vilket innebär att vår kunskap 
i att kunna samordna våra discipliner kommer 
att ställas på prov, säger Inge Olander i Halmstad 
som är samordningsansvarig för Bravidas 
leverans. 
– Vi är mycket nöjda med att beställaren har valt 
Bravidas koncept och möjlighet att tillhandahålla 
en samordnad leverans, avslutar Inge.

Fakta om nya Halmstad Arena 09
Halmstad kommun skall ersätta den gamla 
Sporthallen och bygga en ny Arena för 
inomhusidrotter och events. Man skall också 
komplettera den gamla ishallen med en ny 
träningshall för ishockey och konståkning. 
Totalkostnaden är 360 miljoner. Man räknar med 
1 miljon besökare per år. Hallen har en 
publikkapacitet vid evenemang upp till 4500 
personer. Mer info på www.arena.halmstad.se

Ett riktigt bra verktyg för  
den som vill ha bra koll

Gå in på www.vvs2000.com och se vad som 
händer i föreningen. Där kan du hitta mer 
information om möten och evenemang. Du 
som inte är medlem kan ansöka om 
medlemsskap för ditt VVS-företag. För att 
sidan ska bli ett ännu bättre verktyg även i 
framtiden vill vi på VVS 2000 Support ha in alla 
era synpunkter, kritik och idéer.
Maila till info@vvs2000.com

www.vvs2000.com

Håkan Åström på Västgötarör i Skövde tilldelade 
Edvin Dahl VVS 2000´s yrkesstipendium till 
bästa VVS-student i Skövde. Det skedde i sam-
band med Kavelbrogymnasiets avslutnings-
middag i början av juni. Edvin har genomgått 
Energiprogrammet på Kavelbrogymnasiet i 
Skövde där han under tre år fått sin grund-
utbildning av lärarna Bengt Andersson och 
Sören Andersson inom VVS-yrket. I avgångs-
klassen går 10 elever och även i år har samtliga 
elever fått arbete efter sin utbildning. Efter 
helgens studentbal är det dags att påbörja den 
2-åriga lärlingsutbildningen som sedan utmynnar 
i yrkesexamen.
 
– Vi hälsar Edvin och hans klasskamrater 
välkomna till en av Sveriges framtidsbranscher.
Duktiga och välutbildade lärlingar inom VVS-
branschen är eftertraktade och kommer alltid 
att behövas, säger Håkan Åström.
 

Det kan noteras att samma premieringar gjordes 
samtidigt i VVS 2000s samtliga regioner – 
Fyrstad (Trollhättan och Uddevalla), Halland, 
Borås, Skaraborg (+ Lidköping) och Göteborg.


