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tillträder vid årsskiftet som ordförande även
för Rörsam. Leif Åkesson Falkenberg är ny
både i valberedning och som revisor där han
ersätter Anders Arkestad Halmstad som nu
lämnar branschen efter många år.
Efter beslut på förra årsmötet har en total
genomgång av verksamheten inom VVS
2000 gjorts av en grupp under Lennart
Friggeråkers ledning. Förslagen har löpande
förankrats hos styrelsen som den 5 oktober
beslöt om remiss till samtliga sektioner.
Yttrande skulle vara styrelsen tillhanda
senast den 5 november och förslaget
fastställdes av styrelsen den 10 november.
Deltagarna i årsmötet fick förslaget utsänt
den 12 november för att kunna ge
synpunkter vid årsmötet. Efter en föredrag-
ning av Jan Andersson om förslagets huvud-
punkter och en därefter följande frågestund
beslöt årsmötet att i sin helhet anta
styrelsens förslag. Ökad aktivitet kräver
även ekonomiska resurser varför en justering
av medlemsavgiften på förslag från styrelsen
antogs av mötet. Det är första gången på fem
år som medlemsavgiften höjs. Från en av
deltagarna kom en försynt fråga med hänsyn
till de omfattande aktiviteter som föreslagits.
Räcker pengarna? Mer om utredningen och

Under organisations femåriga verksamhet
har det blivit tradition att förlägga årsmötet
till Göteborg och i anslutning till första
söndagen i advent. I år blev det den 27
november. Protester från övriga sektioner
om att mötet varit i Göteborg varje år har
uteblivit. Alla är ense om att Göteborg  är
mest lämpat. Givetvis bidrar de många
aktiviteterna som startar just denna helg
också till intresset.
Intresset för branschorganisationen VVS
2000 upplever vi, som arbetar i styrelsen
med att göra verksamheten attraktiv för
medlemmarna, som mycket stort. Ett bra och
nyttigt program för årsmötet känner vi som
ett måste varje år. Hittills har vi lyckats
mycket bra. I år var vi 150 personer och det
känner vi oss mycket nöjda med. 
Mötesförhandlingarna klarades av före lunch
och från detta kan rapporteras att Ulf Jonson
Borås omvaldes till vice ordförande och
skall under nästa år verka  tillsammans med
ordföranden Conny Björk i spetsen för
verksamheten. Lennart Friggeråker Falkö-
ping fick fortsatt förtroende som ordförande
i September-fonden. Fonden är ensam ägare
av vårt administrativa bolag Rörsam Väst
Service & Informations AB och Lennart

– Årsmöte med VVS 2000 –

dess förslag finns redovisat separat.
Kvällen var som vanligt mycket lyckad eller
kanske skall vi säga eftermiddagen.
Bröderna Dahlbom, de välkända kockarna
på Trädgår´n hade en bra dag i köket och vi i
matsalen. Peter Harrysson och övriga
artister, med bl a nestorn Inga Gill, tog med
oss på ett strålande äventyr till värdshuset
Vita Hästen. När vi lämnade Trädgår´n var
alla på ett mycket gott humör. Därefter
utnyttjade många möjligheten att avsluta
kvällen bland övriga glada och goa
Göteborgare på stans paradgator.



VVS 2000

Ordföranden har ordet
Det ser gladare ut för oss igen och arbets-
glädjen kommer av att orderingången är
något bättre än på länge.
Yrkesskolan i Göteborg har vi besökt och
fått en redovisning av hur utbildningen går
till. Jag blev skrämd av hur dåligt ställt det
är med både tillgång på material och
verktyg. Vi har från VVS 2000 lovat att
hjälpa till att åtgärda detta.
Nästan samtliga sektioner har lovat de bästa
eleverna Certifikatgaranti vilket alltså inne-
bär full utbildning. Detta har skett för att
popularisera vår bransch.

VVS 2000 har ökat sitt medlemsantal under
det gångna året och vårt arbete fortskrider
oavbrutet.
Efter ett intensivt och aktivt år har vi all
anledning att vara nöjda med vår
verksamhet. Vi har förberett oss väl för
intåget i nästa årtusende. Det var med glädje
som vi kunde presentera vår
framtidsutredning på årsmötet. Vi fick ett
starkt stöd för den föreslagna verksamheten
för år 2000 och framåt. Några arbetsamma år
är framför oss men det känns som en
utmaning - alltså mycket bra.

På årsmötet, den 27 november, godkändes
enhälligt den framtidsutredning, som förra
årsmötet beslutade att genomföra. Utred-
ningen har varit på remiss hos samtliga
sektioner under hösten. Redan i januari 1998
hade det gjorts en uppföljning av verksam-
hetens inriktning och resultat. 

Denna utredning fastslog att de viktigaste
frågorna som organisationen skulle inrikta
sig på är:

Lönsamhet, utbildning och
medlemsfrågor.

Arbetsgruppens uppdrag var att göra en total
genomlysning av organisationens verksam-
het.

Verksamhetsplanen innehåller bl a:
Syfte: vilka skall vara våra med-

lemmar och vad vi skall göra
för dem?

Strategi: vad skall vi utveckla för att
bli framgångsrika?

Mål: på kort sikt 1-2 år,
lång sikt 3-5 år.

Aktiviteter: vad skall vi göra för att uppnå
våra mål?

Personal och 
Organisation: hur skall vi vara organiserade

för att genomföra aktivite-
terna.

Rapportering: vilken uppföljning skall göras
till styrelse och medlemmar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att medlem-
marna skall vara i fokus för all verksamhet.
Organisationen skall kännetecknas av rätt
kompetens, pålitlighet, samarbetsvilja och
utveckling. 
Målen som prioriteras är
Lönsamhet, där vi skall stödja medlemmarna

F R A M T I D S U T R E D N I N G E N

- ett lyft för VVS 2000
med analyser, information och nyckeltal.
Utbildning där avsikten är att kartlägga
behovet och genomföra anpassade utbild-
ningar. Medlemsfrågor, som är den mest
omfattande delen av utredningen, innebär
dels en ökad kontakt och en aktivare
verksamhet och dels ökad rekrytering av nya
medlemmar.

De fullständiga svaren på ovanstående frågor
får alla som läser den 12-sidiga utredningen..
En sammanfattning kommer till samtliga
medlemmar tillsammans med protokollet
från årsmötet. Vill du ha den kompletta
utredningen och är medlem, så faxa till
0303-178 65 eller ring 0303-121 26.
Utredningen kommer under de närmaste
åren att vara underlag för organisationens
handlingsplan.

Presentationen av framtidsplanen på årsmö-

Vi i styrelsen tackar för förtroenden att leda
organisationen in i 2000 talet och önskar
samtidigt alla lycka till.
God Jul och ett Gott Nytt År 2000!
Conny Björk ordförande.

tet framfördes på ett skickligt och informa-
tivt sätt av Jan Andersson.
För att kunna genomföra åtgärderna, enligt
framtidsutredningen, beslutade årsmötet om
en mindre höjning av årsavgiften. Det
viktigaste för att framöver kunna hålla låga
avgifter till VVS 2000 är att alla medlemmar
hjälps åt att skaffa nya medlemmar. En ny
trycksak, om vad det innebär att vara
medlem i VVS 2000, kommer inom kort att
finnas på supportavdelningen.

Avslutningsvis vill jag tacka mina kamrater
Jan Andersson, Jan Johansson och Sven
Olov Josefsson för det proffsiga arbetet med
framtidsutredningen.
Till sist önskar jag er alla från mig och
Stiftelsen Septemberfonden

En God Jul och Ett Gott Nytt År
Lennart Friggeråker [LF1]



S e k t i o n  H a l l a n d

Yrkesmässor
För andra året i rad genomfördes i Halland
något som går under benämningen yrkes-
mässor. Yrkesmässorna är till för de elever
som går i grundskolans årskurs nio och skall
söka in till gymnasieskolans olika program,
våren år 2000
På de här mässorna som i år blev 8 stycken i
Halland, gick från Kungsbacka i norr via
Varberg, Falkenberg, Getinge, Halmstad (2
styck), Hylte samt Laholm i söder. 
Vid varje tillfälle fanns ca 15- 20 olika före-
tag på plats, ifrån kl 0930-1200 samt 1300-
1430.

Eleverna fick möjlighet att ställa frågor till
de representanter som företagen hade på

plats, frågor om sys-
selsättning, utbild-
ningsvägar, slutlön,
mm. 
Detta är ett sätt att
profilera VVS bran-
schen som under de senaste åren haft svårt
att rekrytera elever till gymnasieskolans
Energiprogram, inriktning VVS. 
Bilden är ifrån yrkesmässan i Getinge där
två elever ifrån Kattegattsgymnasiets Energi-
program svarar på frågor från förhoppnings-
vis nya VVS- montörer.

Sektionens kassör Anders Arkestad har gått i
pension. Utöver kassörsuppdraget i sektio-

nen var Anders bl a ledamot av valbered-
ningen för VVS 2000. Anders avtackades på
vederbörligt sätt den 4 november av Sven
Olov Josefsson samt undertecknad. Vi öns-
kar alla Anders en härlig tid som pensionär.

En God Jul och Fin inledning på det Nya
Millenniet önskar,

Rikard Hanson

VVS 2000

Under våren genomförde sektionen ett
mycket uppskattat informationsmöte. Det
handlade om ekonomin vid val av upp-
värmning i våra bostäder. Genomförandet
skedde på Bohusgården och var välbesökt.
Styrelsen har under hösten haft flera möten
för att planera aktiviteter för medlemmarna
och för löpande ärenden för sektionen.
Ordföranden Rolf Skoog Hunnebostrand och
Sture Olsson Stenungsund är valda som
sektionens representanter i den gemen-
samma styrelsen för VVS 2000. De har
under hösten deltagit som styrelseledamöter
i det intensiva arbetet med att skapa en ny
och aktiv verksamhetsplan inför år 2000.
Mer om detta i separat artikel.

Den 18 november var medlemmarna inbjud-
na till information om det nya pensions-
systemet. En fråga som är i högsta grad
aktuell nu när alla har fått sina besked i det
röda kuvertet. Informationen skulle komma
från försäkringskassan och från ett försäk-
ringsbolag om möjligheterna till att komplet-
tera. Tyvärr fick mötet ställas in och
styrelsen funderar nu över att återkomma i
början av nästa år då tidpunkten kanske
passar bättre. Eller är det så att många har så
mycket att göra att de inte hinner fundera
över sin framtid. Att branschfolket skulle
vara så ålderstiget att de inte omfattas av det
ny det vägrar vi tro. Vi återkommer därför i
början av nästa år. Välkomna.

Ett gott år 2000 önskar styrelsen alla inom
Fyrstad genom ordföranden  Rolf Skoog.

Rapport från
Fyrstad

Höstmöte på Byggcentrum i Göteborg.
Tillbaka på samma plats där det hela började
för sektion Göteborg för ganska exakt fyra år
sedan, då gamla R:s lokalavdelning lade
grunden till nya VVS  2000.
Måndagen den 25 oktober samlades göte-
borgarna till millenniets sista möte.
Glädjande nog var mötet välrepresenterat,
närmare 50 personer deltog. Conny Björk
dirigerade föreställningen i kraft av mötes-
ordförande. Efter traditionellt upprop (pre-
sentation) blev det information från sty-
relsen.
Anders Bergqvist gjorde en resumé från
vårmötet i Lindome.
Anders Bergvall och Lennart Pettersson
redogjorde för de mässor som ägt rum
tidigare under hösten. Först ut var villa-
mässan på Byggcentrum med huvudtema:
”Bad o Kök” den 11-12 september. VVS
2000 stod för uppskattad rådgivning till-
sammans med utställarna. I slutet av sep-
tember var det dags för ”Hem & Villa”
mässan ,som genomfördes samtidigt med
Dagens Hushåll på Svenska Mässan. VVS
2000 syntes genom sin rådgivningsdisk där
förteckning över medlemmarna fanns
tillgänglig.
Anders och Lennart informerade även från
sitt studiebesök på ”Hem & Villa”mässan i
Stockholm, där man tog del av VVS-I:s
mässkoncept för att eventuellt kunna ta upp
något liknande i Göteborg till nästa mässa.
Anders Karlsson berättade om styrelsemötet
på Lindholmens Gymnasium, där styrelsen
fick information om vvs-utbildningen av

Sektion Göteborg
studierektorn, samt gjorde en rundvandring i
skolans lokaler tillsammans med ansvariga
lärare.
Tryggve Gustavsson VVS-I fortsatte med att
visa dokumentet ”jobbgaranti” som delats ut
till eleverna i årskurs ett på ovanstående
skola. De åtta mest lämpade eleverna garan-
teras härigenom, efter fullgjord utbildning,
två års anställning av medlemsföretagen.
Detta är helt i linje med tidigare beslut på
vårmötet.
Kvällens första gästföreläsare var en kvinna,
Eva Cederqvist, från Försäkringskassan.
Hon var särskilt inbjuden för att försöka reda
ut begreppen om våra pensioner. För en del
högaktuellt men för andra något mer
avlägset. En viktig information med tanke på
kapital placeringar, sparande m m.
Vår andra föreläsare var Ulf Eldefors, egen-
företagare från Åre, som bl a specialiserat
sig på enkla säljutbildningar för tjänste-
företag, Ulf berättade om ”pilot” utbildning-
en i vår bransch, som han genomförde med
montörer från VVS-Teknik i Mölndal.
Mötesdeltagarna uppfattade detta som en
alternativ utbildning väl värd att prova.
Styrelsen tar fram underlag i form av
intresseanmälan samt diskuterar vidare om
kursuppläggning.
Efter avslutat möte förflyttade sig deltagarna
till utställningen där det bjöds på öl och
macka samt sedvanligt eftersnack.
För mer information besök oss gärna på  vår
hemsida www.vvs2000.com.
För styrelsen 
Anders Bergvall
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Styrelse och
kontaktpersoner

VVS 2000
Ragnhildsgatan 1, 442 35 Kungälv
Tel: 0303-21 11 73 Fax: 0303-178 65
Conny Björk
Tel: 031-709 51 18, Fax: 031-709 51 20
Mobil: 0707-15 89 55
Ulf Jonson
Tel: 033-23 96 25, Fax: 033-23 96 26
Mobil: 0705-23 96 25
SvenOlov Josefsson
Tel: 0303-121 26, Fax: 0303-178 65
Mobil: 0705-68 46 80
Jan Andersson
Tel: 0520-65 37 40 Mobil: 0705-59 16 67

Boråssektionen
Ulf Jonson
Tel: 033-23 96 25, Fax: 033-23 96 26
Mobil: 0705-23 96 25
Bernt Amberndtsson
Tel: 033-10 09 75 Mobil: 010-289 40 13

Fyrstadssektionen
Sture Olsson
Tel: 0303-801 09, Fax: 0303-888 32
Mobil: 0703-18 01 09
Rolf Skoog
Tel: 0523-582 10 Fax: 0523-509 73

Göteborgssektionen
Conny Björk
Tel: 031-709 51 18, Fax: 031-709 51 20
Anders Bergvall
Tel: 031-22 82 40 Fax: 031-51 46 06
Mobil: 0705-86 56 10

Hallandssektionen
Rikard Hanson
Tel: 035-10 01 50, Fax: 035-21 34 84
Folke Olsson
Tel: 0340-830 30 Fax: 0340-849 11

Skaraborgssektionen
Tore Kjellner
Tel: 0512-101 98 Fax: 0512-102 77
Bengt-Arne Gustavsson
Tel: 0510-411 83 Fax: 0510-416 60

Sverige
porto
betalt

Framtidstro
hos Borås-
sektionen
Äntligen tycks konjunkturen ha vänt i Borås.
Ett sådant uppsving som Rörföretagen upp-
lever just nu har vi inte haft på många år. Det
är vad vi i branschen behöver efter den långa
lågkonjunkturen. Framtidstron och optimis-
men har ökat markant. Nya servicebilar, med
de etablerade rörföretagens namn, dyker upp
på stadens gator. Företagen känner av bristen
på arbetskraft, vilket i och för sig inte är så
bra. Det goda är ju att de som nu går och
utbildar sig till VVS-montörer är efterläng-
tade i branschen. Ni ska veta att företagen
väntar på er. 

Höstmötet i Borås var i år förlagt till Vår-
gårda Armaturfabrik, där en visning av fab-
riken inledde vårt möte. Efter en god måltid
startade vi vårt höstmöte där bl.a val till
styrelsen fanns på dagordningen. Som ny
medlem i styrelsen, efter avgående Göte
Carlsson Ulricehamn, valdes Arman Follma-
nis Timmele. Vi hälsar Arman välkommen i
gänget. Jan Andersson redogjorde för den
framtidsutredning, som en arbetsgrupp inom
VVS2000 tagit fram (se separat artikel).
Mötet beslöt att stå bakom förslaget med
tillägget att vi borde försöka göra mer för att
rekrytera ungdomar till branschen.

Slutligen vill jag påminna om vår årliga
bowlingtävling som i år kommer att äga rum
den 7 januari år 2000. Övriga sektioners
medlemmar är välkomna att anmäla sig, men
motståndet är mycket tufft.

Jag vill önska läsarna av detta Infoblad en
riktigt skön jul och ett gott nytt millennium.

Ulf Jonson
Ordförande i Boråssektionen av VVS 2000

I D É R U T A N

Du som vill bli medlem i

VVS 2000, ring 0303-121 26

eller faxa 0303-178 65

så sänder vi information.

Höstmötet genomfördes den 19 oktober i
samband med studiebesök på Såtenäs.
Från förhandlingarna kan informeras om att
ordföranden Tore Kjellner och Bengt-Arne
Gustavsson fick förnyat förtroende i sty-
relsen. Yngve Stenvall kommer att lämna sin
aktiva verksamhet i branschen och i styrel-
sen ersätts han av Håkan Åström från NVS i
Skövde. Sten Sälle har sålt sitt företag och
ersätts i valberedningen av Jan-Olof Lood,
Västgöta Rör. Bland tänkbara kommande
aktiviteter under nästa år diskuterades infor-
mation om det nya pensionssystemet.

Deltagarna fick även en genomgång av den
framtidsutredning som genomförts och som
redovisas i separat artikel. Efter en kortare
diskussion avslutades mötet. Till gruppen
anslöts nu lärlingar under utbildning vid
Kavelbroskolan i Skövde och De la Gardie-
skolan i Lidköping under ledning av sina
lärare Bengt Andersson och Inge Jansson.

Tidigare har styrelsen besökt Kavelbro-
skolan för att skapa kontakt och diskutera
utbildningens förutsättningar och på vilket

R A P P O R T  F R Å N  H Ö S T M Ö T E T

Sektion Skaraborg
sätt rörföretagen kan vara behjälpliga. De la
Gardieskolan kommer att besökas på mot-
svarande sätt under nästa år. En kontakt som
uppskattas mycket av lärare och elever.

Samtliga deltagare var mycket imponerade
över Såtenäsflottiljen och hur proffsigt vis-
ningen var upplagd. Flottiljen anstränger sig
verkligen för att skapa förståelse för sin
verksamhet bland allmänheten. JAS 39 fanns
också till beskådande men någon flygtur
blev det inte.

Styrelsen har nästa möte planerat till den 15
december för att börja planeringen för nästa
år. Samtidigt kommer Yngve att avtackas för
sina många år i styrelsen.

Vi tycker att verksamheten under året har
varit givande och intressant och vill nu satsa
på år 2000 mot nya mål med en ännu
aktivare sektion Skaraborg.

För styrelsen (som fortsättningsvis blir
ledningsgrupp) Skaraborg

Tore Kjellner ordförande


