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2013 – prövningarnas år
Innevarande år kommer att bli tufft och ska- 
kigt. Vissa regioner är mer utsatta än andra. 
Först 2016–2017 kommer nästa konjunktur-
uppgång, men redan 2014 bedöms en posi-
tiv utveckling ta sin början för VS-installatio-
ner. Den bedömningen gör Industrifakta i sin 
senaste konjunkturrapport.

Götalandsmästarna korade i 
skolmästerskapet
Nu är det klart vilka elever som blivit lands-
delsmästare i VVS 2013. Det är skolmästarna 
som tävlat om att bli bäst i sin landsdel och 
en jury har nu korat vinnarna: 1. Olof Bon-
desson, Lars Kaggskolan i Kalmar, 2. Björn 
Rydberg, Kavelbrogymnasiet i Skövde, 3. 
Simon Gustavsson, Linköpings praktiska.

Rotavdrag är ett ständigt aktuellt ämne. De 
kontroller Skatteverket gör visar att det mesta är 
rätt, men ibland blir det fel. Många av felen 
beror på okunskap eller slarv, i andra fall går 
man medvetet över gränsen. Både utföraren 
(hantverkaren) och köparen (kunden) förväntas 
känna till alla regler på området. Men ärligt talat 
– hur många har läst de lagar som gäller, eller 
Skatteverkets meddelande SKV M 2013:04, 
”Skatteverkets information om skattereduktion 
för husarbete fr.o.m. 2013”? Här kommer några 
tips från Björn Engelbrektsson, sakkunnig på 
Skattekontoret i Borås. Baserat på de kontroller 
man regelbundet genomför.
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Rot endast på arbetskostnad
- Grunden är att rot- och rutavdrag ges för vissa 
arbeten som utförs i köparens bostad eller på 
köparens tomt. Men inte för exempelvis mate-
rial, maskintid eller arbete som utförs på annan 
plats än i köparens bostad. Hantverkaren får 
inte subventionera materialet och ta igen det 
genom att höja priset på arbetet. Fördelningen 
mellan arbete och material ska kunna 
visas när Skatteverket kontrollerar. 
Detta gäller även om kunden själv 
köpt materialet, menar Björn.

Forts på sid 2

Alla  stipendiaterna: 
De la GardieGymnasiet: 
1. Fredrik Lexen, 2. Hugo Björkman. 
KattegattGymnasiet: 
1. Daniel Lundström, 2. Tim Kronberg. 
KavelbroGymnasiet: 
1. Jonathan Ferm, 2. Björn Rydberg. 
Nils EricsonGymnasiet: 
1. Anton Niklasson Drevander, 
2. Ludwig Hartmann. 
Sven EricsonGymnasiet: 
1. Per Renström, 2. Viking Råsemyr. 
YTC Lindholmen: 
1. Tobias Sörensen, 2. Anders Bengtsson. 
Uddevalla Gymnasium: 
1. Gabriel Borg, 2. Hampus Gedda.

KonjunKturbarometern 24 maj:

Tillväxten fortsatt svag,  
men Bygg- & Anläggnings-

verksamhet lite upp

Originalet

VSH elförzinkade och rostfria presskopplingar nu även godkända 
för sprinkler.

www.broen.se
BROEN Raufoss AB · Stora Badhusgatan 18-20 · 411 21 Göteborg · Sverige · Tel. +46 31 761 02 00

BROEN BALLOFIX®

Uppdrag Granskning i TV  
rörde om – Skatteverket klargör

Forts. på sid 3

Barometerindikatorn föll närmare två 
enheter i maj. Minskningen förklaras 
främst av att indikatorerna för både 
tillverkningsindustrin och hushållen 
backade. Konfidensindikatorerna för 
detaljhandel och privata tjänstenäringar 
har inte ändrats nämnvärt i maj, medan 
indikatorn för bygg- och anläggnings-
verksamhet har stigit. För de senare 
verksamheterna väntas orderingången 
vända upp de kommande månaderna 
och byggproduktionen bedöms bli 
ungefär oförändrad. Byggföretagen 

räknar dock med att sysselsättningen fortsätter 
att falla. Företagen förutser inga ytterligare 
prissänkningar.
- Bostadsbyggandet steg faktiskt med 34% på 
låg nivå under första kvartalet, enligt statistik 
från SCB. Hela ökningen låg på flerbostadshusen. 
Kan vi se fortsatta ökningar på byggmrådet, 
samtidigt som statsmakten och de stora 

Stipendier & Diplom till 
bästa avgångseleverna

Åter igen dags för VVS 2000 att premiera de 
bästa avgångseleverna på alla västsvenska 
Energiprogram & VVS-gymnasier. 
Uppskattat, spännande och mycket goodwill åt 
föreningen. 

Krister Andreasson från Hallandssektionen lyckönskar de båda stipendiaterna Daniel Lundström och 
Tim Kronberg på KattegattGymnasiet.
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p e t e r s   l e d n i n gSäker Vatten ökar 
samarbetet med 

byggarna och konsulter
Till Nordbygg 2012 var projektet med typvägg-
en för våtrum färdigt och presenterades för be- 
sökare och andra via press och webben. Arbetet 
med att ta fram väggen gjordes tillsammans 
med de ledande byggföretagen, försäkrings-
bolag och SBUF, för att sedan testas av SP. 
– Väggen blev snabbt en succé och vi har fått 
ett fantastiskt gensvar från branschen, säger 
Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten 
AB och projektledare för framtagandet av Säker 
Vatten-väggen. Härnäst står våtrums-väggen 
som yttervägg på tur och arbetet har även 
denna gång gjorts tillsammans med bland annat 
byggarna.
– Målsättningen är att kunna presentera resul-
tatet för ytterväggen med beräkningar och 
ritningar direkt efter sommaren, fortsätter 
Fredrik Runius.
Parallellt med ytterväggen arbetar projektgrup-
pen nu även med hur bjälklaget i våtrummet 
skall vara utformat. 
– Samarbetsformen och intresset för att fort-
sätta arbetet har varit stort och ger en bra 

Välbesökt, inspirerande, full av diskussioner och 
alltid högt i tak. VVS 2000s årliga stämma är 
bara 6 månader bort. På kvällen går vi på 
Rondo som invaderats av MAGNUS DEN 
STORE. Mer info i september.

genomslagskraft, så det ska bli kul att kunna 
presentera ytterligare en lösning för just bjälk-
laget efter årsskiftet, säger Fredrik Runius.

Auktorisation även för konsulter och 
konstruktörer? 
Säker Vatten kommer under hösten även se 
över hur man skulle kunna göra en auktorisation 
utifrån branschreglerna för konsulter och 
konstruktörer, som ju är de som föreskriver hur 
arbetet ska utföras.
För att se filmerna eller få veta mer om Säker 
Vatten-väggen och de andra projekten, gå in på 
www.säkervatten.se. På hemsidan kommer 
även resultatet av arbetet med ytterväggen, 
bjälklaget och konsult-auktorisationen att 
presenteras löpande.

Uppdrag Granskning... forts från sid 1

Träffa gärna din släkt, men sök inte rot för 
arbete du utför hos dem. Den som rent fysiskt 
utför arbetet får inte vara närstående till köparen. 
För att Skatteverket ska kunna konstatera att 
man inte är släkt, måste det finnas underlag 
som visar vem som utförde själva arbetet.

Rätt uppställda fakturor
– I kontrollen ser vi fortfarande felaktigt upp-
ställda fakturor. Momsen ska läggas på innan 
rotavdraget görs, för att få momsen rätt. Om 
inte rotavdraget görs på fakturan finns risk att 
kunden betalar hela fakturan, och då har man 
inte rätt till någon skattereduktion, avslutar 
Björn.
Men detta är inga nyheter. De flesta känner till i 
stort vad som gäller. Men det kan bli dyrt att inte 
vara ordentligt insatt i reglerna. 
Mer info på www.skatteverket.se

B o k a  i n ! 

Föreningsstämman            30 nov

Mora 17:32 – gjuteriet

Mora Cera 
Nästa generation kök- och badrumsblandare

campaign.moraarmatur.se   |   moraarmatur.se

Kvalitetstid kan se olika ut.
Men i grunden handlar det om saker vi gör och 
saker vi omger oss med. För Mora armatur handlar 
det om känslan av att det vi gör ska vara så bra 
att någon annan kan njuta av det.

Mora Cera

Köket 17:32 –
middagsförberedelser

Aktivitet  
betalar  
sig alltid
Konjunkturen sluttar just nu lite nedåt, men 
det ljus som finns lyser över byggsektorn om 
man får tro analytikerna. I dessa tider är det 
extra viktigt med kundvård och att man är 
lite mer aktiv i sitt marknadsarbete. De flesta 
i branschen säljer inte aktivt, utan är mer 
ordermottagare. Fundera på hur just du skall 
lyckas fylla på orderboken, istället för att 
vänta på vad andra gör. 
 Som sagts tidigare så är det klokt att 
förbereda sig på lite lägre intäkter då vi vet 
att arvodena sjunker när konjunkturen svajar. 
Effekten får vi även om den faktiska belägg-
ningen inte går ner så mycket. Intäkterna kan 
man inte påverka lika mycket, så man bör se 
över sina utgifter. Klarar man sen ändå att 
hålla priserna uppe blir det en bättre vinst i 
bolaget vid årsskiftet och det är det ju ingen 
som klagar på. 
 För att stötta våra medlemmar undersöker 
vi just nu om vi i samarbete med VVS-före-
tagen kan hjälpa våra medlemmar att se över 
sina kostnader och lönsamhet i några enkla 
räkneexempel. Min känsla är att vi har en 
sämre koll på vår totalekonomi än andra 
branscher. Jag är säker på att det finns 
utrymme hos alla för en förbättring. 

Det finns framgångsrecept
Noterat är också att vissa medlemmar har 
det trögt, men för andra flyter det på ganska 
bra, fast de är i samma område.  Vi skall i 
början av nästa nummer av infobladet låta 
några medlemsföretag, som lyckas lite bätt-
re, berätta om vad de tror är just deras fram-
gångsrecept. 
 Vi fortsätter vår satsning på aktiv mark-
nadsföring så att våra medlemmar syns mer 
än andra, både genom direktreklam men 
också genom Eniro.
 Själv tror jag på en något ljusare närtid 
med mer att räkna på och en period utan 
arbetsmarknadskonflikter. Detta borde stabi-
lisera situationen.
 Är du ännu inte 
medlem eller vill veta 
mer om VVS 2000 - gå 
in på vår hemsida, 
www.vvs2000.com

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

Säker Vatten över magisk gräns
I dagarna har Säker Vatten nått drömgränsen 
1.500 auktoriserade företag. Sedan starten 
2005 har mer än 20.000 VVS-montörer och 
arbetsledare över hela landet utbildats vid över 
27.000 utbildningstillfällen.

VVS-Företagen har tecknat nytt 
tjänstemannaavtal

Den 2 maj tecknade VVS-Företagen och fem 
andra arbetsgivarorganisationer nytt tjän-
stemannaavtal för 11 000 tjänstemän inom 
byggsektorn. Avtalet är treårigt och löper mellan 
den 1/5 2013 och 30/4 2016.
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VVS-juriSTenS råDiGA ruTA
Advokat Erik Kjaer, Advokatfirman Delphi,
Göteborg.   erik.kjaer@delphi.se

Få företeelser inom entreprenadprojekt le- 
der till så mycket konflikter som ÄTA-arbe-
ten. Skälet är naturligtvis att beställaren vill 
hålla i plånboken och varje oväntad kostnad 
är oönskad medan entreprenören självfallet 
vill få ersättning för det arbete denne menar 
sig ha utfört.

Denna motsättning återspeglas väldigt ofta i 
entreprenadavtalen. AF-delarna innehåller 
rigorösa bestämmelser kring rapportering 
och skriftlig beställning som förutsättning för 
ersättning. Det är problematiskt med dessa 
regleringar. Den främsta orsaken till det är att 
regleringarna är verklighetsfrämmande. 
Skulle entreprenören följa alla formaliakrav 
skulle entreprenaden antagligen gå i stå. 
Dessutom skulle beställaren antagligen 
känna sig fullkomligt överöst av skriftliga 
påpekanden etc.

Normalt ”tullar” alltså parterna i ett entre-
prenadprojekt på regelverket kring ÄTA-
arbeten. Dessvärre är det entreprenören som 
oftast står risken för detta. Om det uppstår 
en konflikt är det nämligen inte alls ovanligt 
att beställaren hänvisar till kon-
traktsbestämmelserna som grund för att 
entreprenören inte ska ha rätt till ersättning. 
Även om det är besvärligt finns det argument 
att framhålla mot en sådan trilskande 
beställare.

Inom entreprenadrätten har synen på for-
maliakraven för ÄTA-arbeten luckrats upp 
genom åren. Entreprenörer kan idag med 
framgång framföra två huvudargument för 
att hävda sin rätt till ersättning. För det första 
kan entreprenören hävda att parterna 
löpande hanterat ÄTA-arbeten i en annan 
ordning (vanligen muntligen) än det skriftliga 
avtalet föreskriver. Beställaren blir bunden av 
att tyst ha accepterat denna nya ordning och 
därigenom har parterna ingått ett nytt avtal. 
Entreprenören kan också hävda att det 
skulle vara orimligt om denne inte fick betalt 
trots att formaliakraven inte följts. När det 
gäller brister i t.ex. beställarens projektering 
är detta alla gånger ett argument som har 
stor bärkraft. Detsamma gäller om entre-
prenören kan visa att beställaren muntligen 
beordrade ett visst arbete.

Sammanfattningsvis finns det alltså idag 
möjlighet att vinna framgång med ÄTA-krav 
trots att kraven på avisering och rapportering 
inte följts.

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

Inom de närmaste 20 åren kommer mer än  
700 000 lägenheter från miljonprogramsområ-
dena att behöva renoveras. En stor del av 
upprustningen gäller VVS-sidan. Merparten av 
husen i miljonprogramområdena som byggdes 
under 60- och 70-talen har nått sin tekniska 
livslängd. Fuktskador i badrum, Castolin-
lödningar på vattenrör och avloppsrör i gjutjärn 
är bara några av problemen som innebär att 
många lägenheter nu står inför akuta byten av 
stammar och badrum.
– VVS-bitarna kan stå för hela 40 procent av 
kostnaden när det gäller stambyten och bad-
rumsrenovering. Nästan dubbelt så mycket som 
på byggsidan. Det säger något om VVS-
branschens möjligheter framöver, sa Göran 
Kåwert på Rotpartner när han talade på ett 
seminarium som arrangerades på Dahls och 

Ersättning för 
ÄTA-arbeten

Miljardrenovering av miljonprogrammet

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.

Vi gör det enklare 
att vara proffs

För mer information gå in på www.ahlsell.se

Vi gör det enklare att vara proffs

Butiker i Väst: 

Borås, Göteborg (Almedal, Hisingen, eklanda), 

Lidköping, Mariestad, skövde, stenungsund, 

trollhättan, uddevalla, Varberg

För mer information gå in på www.ahlsell.se

Bevegos Klimatcenter i Göteborg, den 25 april.
 Under det mycket välbesökta seminariet 
lyftes en rad frågor kopplade till miljonpro-
grammet. Bland annat Boverkets nya byggregler 
BBR 19 som ersätter BÄR, tuffare regler för 
brandskydd som även påverkar utformningen 
av ventilationssystem, samt tuffare energibe-
sparingskrav.
– Att samla branschföreträdare och kunder 
kring seminarier på det här viset är både 
uppskattat och unikt för branschen, säger 
Göran Pettersson, försäljningschef på Danfoss 
som var en av utställarna på minimässan som 
arrangerades i samband med seminariet.

aktörerna kan öppna kranarna för renovering av 
det enorma Miljonprogrammet (se sep artikel 
inne i bladet), så kommer vår bransch att vädra 
morgonluft av stora mått, menar Anders 
Bergvall, föreningens egen konjunkturanalytiker, 
på VVS-Teknik i Mölndal.

Konjunkturbarometer...  Forts. från sid 1
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18 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 Hallandsregionens  

18 medlemmar. Bara att välja och vraka!

Vi installerar allt vi säljer

0346-71 47 50
Falkenbergs Rör AB 

Kvekatorpsvägen 21  

311 32 Falkenberg 

www.falkenbergsror.se

FALKENBERGS RÖR

Följ oss på facebook

Med kylkompetens 

035-16 17 00
Pilefeltsgatan 48, Halmstad

www.ohvvs.se

Välkommen till det kompletta VVS-företaget

Imtech VS-teknik AB 

Tel: 010-475 22 65

www.imtech.se

Proffs på  
värme & sanitet!

Kvalitets- och miljö- 

certifierade. Tryggt för  

dig och bra för miljön.

0761-18 08 50

0761-18 08 51
Skrea Rör AB, Kull Sjöberga, 311 92 Falkenberg

info@skrearor.se   0346-508 51

Inge

Hans

C349

VI utför Allt 

INom VVS
Värmepumpar • Pellets 

Solvärme • Badrum

0340-911 69
Holmen 105 Kjällsjö 

310 60 ullared

holmen105@telia.com

AB KÄLLSJÖ RÖRSERVICE

311 62 ULLARED

Kund

Antal

á pris Kronor

Benämning

Er ref.

Vår ref.

Summa

Summa kr
Moms

Bet./Kvitteras/Datum

Besöksadress 
Telefon / Fax 

Mobiltelefon  
Mobiltelefon 

Kyrkvägen 
 

Kjällsjö 
Kontor/Förs. Sven-Arne Andersson  070-628 70 36 Per Andersson 070-361 54 57

311 62 ULLARED 0340-911 69  
 

Bengt Andersson 070-261 46 58

Auktoriserad  

Thermia  

återförsäljare

0340-64 97 64
Västra Ringvägen 1 

432 67 VEDDIGE

info@hjror.com

Vi installerar  
allt vi säljer

Badrum • Värmepumpar 

Entreprenader • Butik 

0346-71 71 55
www.comfortfalkenberg.se

Imtech VS-teknik AB  

Tel: 010-475 14 20

www.imtech.se

Proffs på  
värme & sanitet!

Kvalitets- och miljö- 

certifierade. Tryggt för  

dig och bra för miljön.

VVS- & Värme- 
installatör

0340-64 68 00
VOTAB AB Varbergs Oljeteknik  

Susvindsvägen 5, 432 32 Varberg

www.votab.se

VVS- & Värmeinstallatör

www.votab.se

Allt inom värme,  

sanitet, värmepumpar

0708-77 39 40
Skolgatan 3, Genevad 

Tel: 0430-700 87

gert.ljungberg@gmail.com

AllA SlAgS rörArBEtEN

Värmepumpar • Pannor • Pellets 

Badrum • Försäljning

0371-600 70
Norra vägen 44, 310 83 unnaryd

www.uvos.se  

info@uvos.se

UNNARYDS VÄRME & SANITET

Heta
arbeten

Allt som rör rör

070-649 42 49
Villagatan 2, 311 64 Vessigebro

vessige.vvs@telia.com

VVS Installatören

www.fbgvarmeteknik.se  •  Tel: 0346-845 55

VVS Installatören

www.fbgvarmeteknik.se  •  Tel: 0346-845 55

Heta
arbeten

Allt vi vill är att  

du är utomordentligt nöjd

0346-845 55
Porsevägen 19, 311 74 Falkenberg

www.fbgvarmeteknik.se

VI uTFÖR ALLT 
INOm VVS!

0345-173 25
Landerydsvägen 18

Box 94, 314 22 Hyltebruk

lars-ake@hylteror.se

Landerydsvägen 18 • 314 22 • Hyltebruk • 0345-173 25

HALLAND 

Vi utför alla typer av  

rör- el- vent- och kyl- och 

sprinklerinstallationer

0340-825 00
Kungsbacka • Varberg 

Falkenberg • Halmstad 

www.yit.se

VI KAN 
RÖR, EL, VENT OCH KYLA

035-16 10 00
Bravida Sverige AB, div Syd  

Svetsaregatan 10 

302 50 Halmstad 

www.bravida.se

VI KAN 
RÖR, EL & VENT

0340-66 66 66
Bravida Sverige AB, div Syd 

Kardanvägen 21, 423 23 Varberg 

www.bravida.se

Vi projekterar och installerar

Brandskydd • Vattensprinkler 

Skumsläckarsystem

0340-66 99 40
Lahallsvägen 2 

432 65 Väröbacka

www.ge-sprinkler.se

GE–Sprinkler
i Västra Sverige AB

Tel: 0340-66 99 40
www.ge-sprinkler.se

VI PROJEKTERAR OCH INSTALLERAR BRANDSKYDD

VATTENSPRINKLER – SKUMSLÄCKSYSTEM

GE–Sprinkler
i Västra Sverige AB
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Kraftsamlingen börjar ge resultat
VVS 2000 fortsätter marknadsföringssatsningen 
på de säljande Annonsbilagorna. Man har i 
mycket nära samarbete med alla distriktens 
medlemmar tagit  fram en heltäckande folder, 
där varje medlemsföretag fått utrymme att 
förutom logga och kontaktuppgifter, även kunna 
lägga in auktorisationer, certifieringar, special-
föreningstillhörigheter, licenser, m.m. i form av 
vedertagna symboler och märken. Senaste 
distriktet var Halland, som distribuerades ut nu 
i maj (i höst väntar Fyrstads- och Göteborgs-
distrikten)
Annonsbilagan går i resp. distrikt ut till ca 
20.000 mottagare: utvalda villaägare i medlems-
orterna, bostadsrättsföreningar och fastighets-
ägare i hela distriktet, samt mindre upplagor till 
VVS-grossisternas hämtlager. Är du intresserad 
av att få ett eget ex av Hallands-, Borås- eller 
Skaraborgsbilagan – kontakta någon av distrik- 
tens kontaktpersoner (se sid 4).
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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@imtech.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@imtech.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@imtech.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

GRATTIS 
ALLA

PROFFS
Läs mer på www.johnfredrik.se

 
Nu finns John Fredriks
ProffsCenter i Sisjön.

Fullfunktionsgrossist
för alla VVS-proffs.

Trevlig sommar!
önskar VVS 2000

i år hade VVS-företagen valt att förlägga sin 
förbundsstämma 16 maj på clarion hotel Post 
i Göteborg. först ut var VVS-företagen, därefter 
VVS-auktorisation (Säker Vatten) och avslut-
ningsvis isolering. På kvällen bjöds det på 
middag och underhållning i självaste feske-

körkan. Var annars när man är i Göteborg.
Nästa dag var det dags för medlemskonferensen. 
Årets tema var ”På framtidsspaning med VVS-
Branschen”. moderator för dagen var anneli 
kouthoofd, till vardags på isoleringsfirmornas 
kansli. Talarna var många. hans reich pratade 

om ”lean production”, ylwa Glismann och 
magnus everitt pratade om lönsamhet i bran-
schen. morten lund visade prov på VVS-
arkitektur, manne Didehvar redogjorde för ung-
domars syn på VVS-yrket och kaare Brandt 
informerade om if-skolan. Sedan var det dags 
för vår egen ordförande i VVS 2000, Peter 
Garnbratt. Peter redogjorde bl.a. för den mycket 
uppskattade satsningen på informationsmate-
rialet till skolor och Syo-konsulenter m fl. alla 
konstaterade att rekryteringsfrågan är viktig och 
en fråga som vi definitivt kan samverka i. 
anders mattson på VVS-företagen, reidar 
Westerberg på VVS auktorisation och Peter 
hansson på if summerade dagen på ett mycket 
förtjänstfullt sätt.Förbundsstämmor och 

Medlemskonferens med VVS-Företagen


