
INFORMATION

KonjunkturBarometern Maj
Konjunkturinstitutets barometerindikator bac-
kade 0,6 enheter i maj (120529). Den ligger 
marginellt över det historiska genomsnittet och 
indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är 
ungefär normal. Den här månaden är det bygg- 
och anläggningsverksamhet samt de 
privata tjänstenäringarna som bidrar 
negativt till barometerindikatorns utveck-
ling. Företagen inom anläggningsverk-
samhet är dock optimistiska inför de 
närmast kommande månaderna och 
räknar med en påtaglig produktions-
tillväxt. Övriga sektorer i näringslivet och 
hushållen bidrog positivt.

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

SCB: Sverige överraskar med  
stark tillväxt
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade 
med 1,5 procent första kvartalet 2012, jäm-
fört med samma period året innan, enligt 
SCB (120530). Det gör den svenska ekono-
min, inkl. tillväxten, till en av de starkaste i 
hela Europa.

Kostnader för vattenskador nu  
10 mdr – per år!
Kostnaderna har ökat med 100 procent på 
tio år och uppgår nu till 10 miljarder kronor 
per år. Den stora ökningen antas bero på de 
senaste vintrarnas extremt kalla väder och 
därmed ett eftersatt underhåll. Det visar den 
årliga undersökningen från Vattenskadecent-
rum som görs i samarbete mellan försäk-
ringsbolagen och branschorganisationer för 
VVS- och tätskiktsbranscherna.

Bygg badrummet rätt!
På NordBygg i mars visade tre organisationer 
hur man bygger badrum rätt med hjälp av 
rekommenderade branschregler. Syftet var 
att verka framåt för att minska vattenskadorna 
genom utbildning av golvläggare, VVS-
montörer och plattsättare. Och visa på 
utvecklingen av nya tätskikt, ytskikt och 
VVS-installationer.

Nordbygg 2014 nytt datum
Nordbygg 2014 går av stapeln 1- 4 april. 
Detta bestämdes efter att den italienska 
mässan Mostra Convegno Expo i början maj 
meddelat att den kommer att hållas den 
18-21 mars (då Nordbygg var tänkt).

Dags för den mycket uppskattade utdelningen 
till bästa avgångseleverna från Energiprogram-
met, VVS-linjen på Lindholmens Tekniska Gym-
nasium i Göteborg. Bästa elev 2012 blev Tobias 
Anthonsen, näst bästa blev Anders Söderlund 
(bilden), här tillsammans med VVS 2000-repre-
sentanten Andreas Aristiadis, NVS. Det delades 
även ut stipendier och diplom i våra övriga fyra 
distrikt.

Banker och ledande svenska ekonomer är 
relativt samstämda: Euroområdet är på väg mot 
recession med skuldproblem som långt ifrån är 
lösta. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) 
ökade med 12% de senaste två åren fram till 
4:e kvartalet 2011 då BNP föll med 1,1%. 
Krisen i Euroområdet har påverkat exporten 
negativt och medfört sjunkande industriprod-
uktion. Börsfall, vikande hus- och bostadsrätts-
priser och ökad arbetslöshet gör hushållen 
försiktiga – men än så länge verkar köpfesten 
fortsätta. När företagen dessutom drar ner på 
sina bygginvesteringar och skjuter på övriga 
investeringar så innebär detta en snabb in- 
bromsning av ekonomin. De låga förväntningarna 
om byggandet (en minskning det närmsta året) 
gör att få byggföretag tänker anställa. Trots att 
ekonomin förväntas ta något bättre fart igen 
mot slutet av året innebär detta att vi får räkna 
med näst intill nolltillväxt för helåret 2012, trots 
att ekonomin förväntas ta fart igen andra 
halvåret 2012. 
Allt detta till trots eller kanske just därför tog 
ledningen för Göteborgsdistriktet initiativet till 
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Tuffare konkurrens  
– då ökar vi trycket  

ytterligare
I tider av allmänt tuff konjunktur, lågt byggande, 
ROT-jobb som planar ut och strid på kniven om 
de goda uppdragen – då satsar VVS 2000 ännu 
mer på marknadsföring av sina medlemsföre-
tag, deras starka sidor och unika kundfördelar.
– Det gäller att våga sticka ut på marknaden och 
prova nya grepp. Allt med våra medlemmars 
bästa för ögonen. Därför kommer vi i höst att i 
de olika distrikten satsa på lokala annonstid-
ningar, där varje medlemsföretag har sin egen 
annons med logga och några nyckelord. Bladet 
kommer att gå ut till viktiga nyckelkunder i 
respektive region, säger Peter Garnbratt, ord-
förande i föreningen.

27 VVS-proffs nära dig Få hantverksarbeten är så viktiga som VVS. Allt måste absolut vara 100% rätt från början. Anlita därför alltid en 

trygg, säker och förtroendeskapande leverantör nästa gång. Branschorganisationen VVS 2000 har förvissat sig 

om högsta kvalitet på sina noga utvalda medlemsföretag. Nedan får du en förteckning över Boråsregionens 27 

medlemmar. Bara att välja och vraka!
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VVS 2000

p e t e r s   l e d n i n g

Händelserik vår  
& nya grepp!

Det har minst sagt hänt mycket under denna 
vår. Vi har haft vår första strejk på över 20 år. 
Jobbigt för de företag som drabbats och vi 
är alla glada för att den är över. Läget på 
marknaden ger olika signaler. Orderingången 
för oss inom VVS har ökat under årets första 
del, medan byggandet i stort har minskat. Vi 
gissar att vi snart känner av det minskade 
byggandet även i våra orderböcker. 
 Samtidigt finns det ett stort behov inte 
minst inom miljonprogrammet. ROT-jobben 
tickar på framför allt med badrumsreno-
veringar. Signalerna från våra medlemsföre-
tag går också åt olika håll. Vissa ser en 
minskning medan andra menar att det ligger 
kvar på samma nivå.

Skräddarsydda aktiviteter som syns
Som organisation jobbar vi hela tiden med 
att analysera och hitta nya grepp och möj-
ligheter för våra medlemsföretag att synas 
och sälja sina tjänster. I tider som är extra 
skakiga är det t.ex. viktigt att sticka ut och 
synas lite extra. Därför kommer VVS 2000 
att i höst göra en större satsning i nära 
samarbete med resp. medlemsföretag, för 
att marknadsföra våra duktiga medlemmar 
inkl. deras höga kvalitetsnivå.

Den satsning vi gjorde i höstas på nytt 
informationsmaterial om yrket, i avsikt att 
öka kunskap och branschens status bland 
unga, har slagit väl ut. Intresset från skolor 
och yrkesvägledare har varit stort och vi har 
skickat ut över 6000 informationsblad. 
Dessutom premierar vi varje vår de bästa 
VVS-studenterna på de olika gymnasierna i 
Västsverige med stipendier.

Regional representation
I Västsverige finns VVS 2000 representerat 
genom fem olika distrikt: Borås, Fyrstad, 
Halland, Göteborg och Skaraborg. Närheten 
i de lokala träffarna och kunskapen om 
lokala frågeställningar är angelägenheter 
som är viktiga för att behålla och förstärka 
kvaliteten hos våra medlemsföretag – och 
vår förening.
Om du inte redan är 
medlem så passa på 
innan vår marknadsföring 
drar igång. 
Välkommen!

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

Unikt Klimatcenter invigt i Göteborg
Fyrtio procent av jordens 
energianvändning går inte till 
att försörja den växande 
befolkningen. Den går till att 
värma och kyla fastigheter. 
Med den uppgiften som 
motivator har två av Sveriges 
ledande aktörer inom sina 
respektive specialistområ-
den VVS och ventilation 
(Dahl och Bevego) tillsam-
mans med utvalda leveran-
törer byggt upp ett Klimat-
Center i Göteborg. Ett kon-
cept som visar upp driftsatta, 
smarta energisystem i en inspirerande miljö.
– Det nya KlimatCentret i Högsbo är ett forum 
för möten och insikt, där kunskap och erfarenhet 
delas. Besökarna ska bland annat få hjälp med 
energianalys, åtgärdsförslag, besparingskalkyler  
och mycket mer. Som bland annat att inspire-
ras från befintliga lösningar hämtade från jor-
dens fyra element, säger Ulf Magnusson an- 
svarig projektledare på centret.

Säker Vatten har i samarbete 
med ledande byggföretag 
och försäkringsbolag under 
hösten 2011 arbetat fram en 
ny typvägg för våtrum. 
Väggen har testats i full skala 

hos SP enligt europeiska normer och presen-
terades på Nordbygg under mars 2012.
– Våra medlemsföretag behöver väggar som de 
kan skruva i utan att det blir vattenskador. Det 
var därför vi initierade arbetet med väggen, 
säger Thomas Helmerson, VD för Säker Vatten. 
Den stora utmaningen har varit infästningarna. 
Det kan handla om bl.a. stödhandtag för äldre 
eller skötbord för småbarn. Behovet är en vägg 
där skruvarna drar överallt och som tål 
belastning utan att väggen deformeras.
– Rätt metod är att endast borra genom ytskikt 
och tätskikt, lägga på tätmassa och sen skruva 

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
Dahl och Bevego har tillsammans startat KlimatCenter 
 – ett koncept där vi presenterar kompletta, installerade 
lösningar inom värme, kyla och ventilation.

Med kompetens och erfarenhet, kan vi göra skillnad 
 – tillsammans med dig!

www.klimatcenter.com

Själva invigningen gick av stapeln den 18 april 
med bland andra Miljöpartiets före detta språk-
rör Maria Wetterstrand som invigningstalare. 
Hela evenemanget och centret rönte stor upp-
märksamhet och det kom mycket folk från 
många olika företag och branschområden i 
Västsverige. Man minglade, frågade, diskute-
rade och verkade ha en mycket givande efter-
middag.

genom plywoodskivan med en vanlig VVS-
skruv. Då klarar infästningen belastningen utan 
att orsaka läckor, säger Fredrik Runius, teknik-
ansvarig på Säker Vatten.
Mer information om typväggens konstruktion 
och hur provningen gick till hittar ni på 
www.säkervatten.se

Typvägg för våtrum från Säker Vatten

B o k a  i n  r e d a n  n u !

Föreningsstämman 1 dec
VVS 2000s årliga stämma som alltid är både välbesökt 
och full av kraft, frågor och svar är bara 6 månader bort. 
På kvällen går vi på Rondo för att avnjuta Lena Philipssons 
riviga Drömshow. Mer info i september.

Gemensam syn i blyfrågan
Efter larm om bly i dricksvattnet hos en privat-
person tog Gustavsberg initiativ till en expert-
grupp med representanter från leverantörer, 
myndigheter och testinstitut, som träffades i 
mars. Resultatet blev att man (VVS-branschen) 
enades om att kräva tydligare regelverk och 
ansvarsfördelning i vattenfrågan. Man rekom-
menderade obligatoriska typgodkännande, 
samt gemensamma krav på vattenkontroll med 
konsumenternas bästa för ögonen.



VVS 2000

VVS-juriSteNS rådiGa ruta
Advokat Erik Kjaer, Advokatfirman Delphi,
Göteborg.   erik.kjaer@delphi.se

Det är inte ovanligt att entre-
prenören kan bli skyldig att 
betala vite om entreprenaden försenas eller 
om entreprenören inte avhjälper fel i rätt tid. 
Det krav som beställaren i så fall kan 
komma att rikta mot entreprenören är ofta 
omfattande.
 Tingsrätten i Göteborg har under våren 
avgjort ett mål där frågan om vite var 
föremål för prövning. Undertecknad före-
trädde entreprenören i målet. Av tingsrättens 
bedömning kan man dra några intressanta 
slutsatser.
 I målet hade beställaren framställt sitt 
viteskrav genom att låta besiktningsmannen 
anteckna kravet i besiktningsutlåtandet 
(utan att ange att det rörde sig om ett 
särskilt uppdrag utanför besiktningsupp-
draget). Tingsrätten kom fram till att kravet 
måste framställas av beställaren själv och 
att besiktningsmannen inte kan framställa 
ett krav om inte samtliga parter är inför-
stådda med att besiktningsmannen har ett 
särskilt uppdrag i det avseendet. Vidare 
konstaterade tingsrätten att ett viteskrav 
måste vara tydligt. Entreprenören måste 
nämligen förstå att han är under press.
 I entreprenadavtalet fanns också en 
klausul som angav att entreprenören skulle 
betala vite om inte felen avhjälptes i tid. I 
målet var det klarlagt att entreprenören inte 
hade avhjälpt samtliga fel i tid. Enligt avtalet 
skulle alltså beställaren ha rätt till ett om- 
fattande viteskrav (2 Mkr). Undertecknad 
argumenterade för att de fel som kvarstod 
var så pass betydelselösa att det var orimligt 
att beställaren skulle ha ersättning. Trots att 
tingsrätten bedömt att kravet var preskri-
berat uttalade sig tingsrätten i frågan.  
 Tingsrätten höll med undertecknad om att 
viteskravet var orimligt och gjorde bedöm-
ningen att ett krav om 100 000 kr var rimligt. 
Av beställarens krav på 2 Mkr blev det alltså 
inte så mycket kvar.

Lärdomen av det ovanstående är att det 
alltid finns skäl att ifrågasätta en beställares 
viteskrav. AB-avtalens regler om preskrip-
tion är stränga. Dessutom är de vitesklau-
suler som återfinns i dagens entreprenad-
avtal ofta orimliga. Rena straffviten är inte 
tillåtet i svensk rätt.

Erik Kjaer / Partner
Phone direct +46 31 10 72 00
Mobile +46 709 25 25 90

Energieffektivisering är något alla i branschen 
både talar om och använder som ett intresse-
väckande säljkoncept. Ahsell går ett steg längre 
när man nu lanserar kunskapsprogrammet Grön 
Installatör. En Grön Installatör är en medveten 
installatör som kan mer om miljö- och energi-
effektivitetsarbete, samt de ekonomiska fördelar 
detta kan medföra - inte minst för sin egen 
slutkund.
Programmet tar upp hur vi kan bemöta debatten 
om minskade utsläpp och energiförbrukning, 

Vite i entre- 
prenader

Vi gör det enklare 
att vara proffs

För mer information gå in på www.ahlsell.se

Vi gör det enklare  
att vara proffs

Ny butik VARbERG

Öppnade 14 maj

För mer information gå in på www.ahlsell.se

mer energieffektiva produkter m.m. Man går 
igenom dagens prismodeller och förändrade 
beställarkrav, samt ger nya argument mot 
slutkund. Allt i syfte att förbättra affärerna för 
varje enskilt VVS-företag. 
– Deltagarna i seminarieprogrammet Grön 
Installatör blir diplomerade och ger varje del-
tagare bättre verktyg för att vara konkurrens-
kraftiga även i framtiden, förklarar Jon Faglöv, 
projektansvarig på Ahlsell. 
Mer info på www.groninstallator.se

Grön Installatör  
– nytt begrepp inom 
Energieffektivisering

www.vvs2000.com

När du vill ha bra koll
På VVS 2000s egna hemsida hittar du mycket 
information om föreningen. Är du dessutom 
medlem så får du tillgång till ytterligare nyttig 
information efter att du loggat in. Har du inget 
konto idag så skaffar du ett på sidan under 
”Logga in”. Här hittar du bl.a. våra ”Medlems-
erbjudanden”. 
Intressant egen information kan du registrera 
under "Nyheter". Varför inte passa på att tala 
om när ni har fått en entreprenad eller nya med-
arbetare. Tidigare nummer av detta blad hittar 
du under "Infobladet". Välkommen in på sidan!

www.gustavsberg.se

Tvättställsblandaren Nautic fick bästa 
testresultat i de tuffa effektivitetstesterna 
utarbetade av SIS TK 519 och Kiwa. 
Hemligheten är vår justerbara värme- och 
flödesfunktion som sparar vatten och 
upp till 50 procent energi. Det fiffiga är 
att spaken återgår till ett energisparande 
komfortläge så fort den släpps. 

NAUTIC BÄST I KLASSEN. 
ENERGIKLASS A.

Boverket:  
ökat bostadsbyggande först 2013
I år beräknas 22.500 bostäder att påbörjas och 
först under 2013 kan en viss ökning i 
bostadsbyggandet förväntas. Detta baserar 
Boverket på förväntningarna på en starkare 
ekonomisk utveckling, som man kan utläsa av 
Riksbankens och Konjunkturinstitutets senaste 
prognoser.

Checklista för byggföretag och 
konsumenter
Att som privatperson köpa hantverks- och 
byggtjänster handlar ibland om okunskap eller 
orimliga krav - och ibland om oseriösa 
entreprenörer eller bara dålig kommunikation. 
Bägge parter har mycket att tjäna på att noga 
gå igenom Checklistan för konsumenter och 
byggföretag, som sammanställts av Sveriges 
Byggindustriers (BI) entreprenadjurister.

Filmen Ren byggbransch  
ska ändra attityder
Var går gränsen mellan rätt och fel? Vad händer 
om man hamnar på fel sida gränsen? I en 
informationsfilm för kampanjen Ren 
byggbransch med syfte att förändra attityder i 
samhället, vill Sveriges Byggindustrier lyfta fram 
berättelser som berör. Om någon som kanske 
blivit målvakt för ett oseriöst företag eller någon 
som bara tänkt sig jobba lite svart vid sidan om, 
men som kanske råkat illa ut. Filmen kommer 
att visas på skolor och vid branschträffar.
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Avsändare: VVs 2000, c/o solweig einarsson södra rådjursvägen 9, 448 34 floda

sören adolfsson tel 031-734 35 50
Mobil 0702-65 21 40 Fax 031-734 35 59
E-post: soren@installationsbolaget.se

andreas aristiadis tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@nvs.se

Hallandssektionen
Joakim Johansson  tel 035-16 10 62
Mobil 0730-46 10 62 Fax 035-16 10 01 
E-post: joakim.x.johansson@bravida.se

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

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

lars-Erik larsson tel 010-475 25 61
Mobil 010-475 25 61 Fax 0510-200 15
E-post: lars-erik.larsson@nvs.se

Boråssektionen
Peter sjögren tel 033-13 94 10 
Mobil 0706-30 38 23 
E-post: peter@energiror.se

tomas Persson tel 033-41 41 61
Mobil 0733-12 85 11 Fax 033-12 28 75
E-post: tomas@abri.nu

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

Johan Wennberg tel 0520-47 28 00
Mobil 0705-77 42 88 Fax 0520-141 54 
E-post: johan.wennberg@bravida.se

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

Kontakt & Support VVS 2000
VVs 2000 support c/o solweig Einarsson
södra rådjursvägen 9, 448 34 Floda 
Mobil 0735-53 25 65 tel 0302-319 71 
E-post: solweig.einarsson@vvs2000.com 

Styrelsen
Peter Garnbratt, ordf.
tel 0300-251 21 
E-post: peter.garnbratt@vvs2000.com

andreas aristiadis, v. ordf. tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@nvs.se

Styrelse och kontaktpersoner

Redaktion & annonser
redaktion: Peter Garnbratt, VVs 2000, 
Göran Köllerström, reklamChef att hyra 
Grafisk formgivning, tryck och distribution: 
toro-Götatryckeriet aB, Göteborg 
annonser: reklamchef.a.h@bahnhof.se

033-1800 200
0346-577 50

www.robholm.se

Trevlig sommar!
önskar VVS 2000

Rent.
Ifö Clean är en extremt slät glasyr. 
Så slät att smuts och kalk har 
svårt att fastna. Redan nu förser 
vi de fl esta av våra produkter med 
vår nya glasyr.

Ifö Clean 
- lättare att hålla rent.

Energiprogrammet (sedan årsskiftet benämnt: 
VVS- och fastighetsprogrammet) på De la 
Gardiegymnasiet i Lidköping har tilldelats 
Svenskt Näringslivs utmärkelse. Stolta och 
duktiga VVS-elever poserar med diplomet. 
Några av urvalskriterierna var: fått jobb efter 
examen, höga slutbetyg, goda näringslivs-
kontakter. Vi kan bara gratulera!

Bästa gymnasieprogram i Väst

ett medlemsmöte i slutet av maj med en 
inspirerande men realistisk genomgång av hur 
konjunkturernas svängningar påverkar vår 
bransch. Och våra medlemmars väl och ve.  
– Det finns kraftfält som både är drivande och 
hindrande. Båda är viktiga för alla att vara 
medvetna om och att ha en strategi för hur de 
ska hanteras, menade Anders Bergvall, 
distriktsansvarig Göteborg.

De drivande kraftfälten skapar möjligheter
Konjunkturbarometern ligger något över 
genomsnittet och BI spår ökad sysselsättning i 
byggbranschen under 2013. Vi har fortfarande 
låg reproränta i Sverige (och så lär det förbli 
under lång tid). Den stigande arbetslösheten 

Flera hinder...   Forts från sid 1 öppnar för sänkning av räntan. 
Bygginvesteringarna kommer att öka under 
2013 och Inköpschefsindex är fortfarande stabilt.
Svensk Byggindustri är inne i en relativt stabil 
period. Och bostadsbyggandet ökar något de 
närmaste åren, enligt Sveriges Byggindustrier 
(BI). Ombyggnadsinvesteringarna är relativt 
konstanta. Behovet av genomgripande renove-
ring av miljonprogrammets hyresbostäder är 
mycket stort. Detta tillsammans med en nyttig 
genomgång av klara och planerade byggprojekts 
(i Göteborgsdistriktet) omfattning, byggbudget 
och tidplaner, fick alla mötesdeltagarna trots allt 
att andas viss framtidsoptimism när man gick 
hem efter mötet. Även förutsättningarna för de 
övriga fyra föreningens distrikt ventilerades.

Vattnet och maten kräver hårdare  
regler för Va-verken
Regeringen måste sätta ned foten och skärpa 
reningsverkens hantering av slam och fosfor. 
Det behövs tydliga och tuffa nationella regler, 
menar företrädare för 33 kommunala renings-
verk.

utredning av relining välkomnas
Regeringen har beslutat sätta till en utredning, 
då många i branschen uttryckt oro kring riskerna 
med relining. Samt det bisfenol A-läckage som 
kan uppstå i samband med renoveringsmetoden 
relining.


