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till dagens ganska hyggliga värde. Det
ursprungliga ändamålet är att hjälpa behöv-
ande och vi skall komma ihåg att detta var
före tillkomsten av dagens sociala skydds-
nät. Sedan 70-talet är det stipendier till
utbildning och utveckling som är de huvud-
sakliga motiven. Fonden stöder gymnasie-
elever och YTH för utbildning i VVS.
Dagens insamling gav resultatet 2510 kronor
och enligt beslut på mötet skänker vi detta
till barncancerfonden. 

VVS2000 genomförde sitt sjätte årsmöte
under Connys ledning. En ordförande som
har förmågan att med humor leda ett
sammanträde vilket gjorde att stämningen
var god. Conny fick nytt förtroende som
ordförande för de kommande två åren och
styrelsen fick ansvarsfrihet för sin
förvaltning. Medlemsavgiften blir oföränd-
rad för nästa år och annonseringen på gula
sidorna fortsätter. 

Sektion Halland fick representera verksam-
heten i sektionerna. Se separat artikel om
Halland. Fyrstad hade genomfört en lyckad
sommaraktivitet på Dalslands kanal som
också redovisas separat. Fyrstad passade på
att kasta ut en stafett till de andra sektion-

Till årsmötet den 2 december hade rekord-
många personer kommit från när och fjärran.
Vi var 184 personer som deltog i möte och
information och besökte ett Göteborg som i
år är extra mycket illuminerat. Utöver den
sedvanliga julskyltningen så öppnade Lise-
berg sina portar och satsar mycket på
aktiviteter och ljusdekorationer. Kvällen
genomfördes på Liseberg där julbordet var
dukat och när alla var mätta så besökte vi
teatern där Rena Rama Rolf fick oss att
skratta och applådera. 

En del av deltagarna föredrog Rondo med
den före detta rörläggaren Jerry Williams. Vi
bjöds här på en god måltid och mycket
njutbar underhållning. Sammanfattningsvis
kan sägas att detta var bland våra mest
lyckade sammankomster och sporrar till nya
friska satsningar framåt. 

Under årsmötet genomfördes dels ett möte
och dels en information. 

Klubban sköttes under mötet med sedvanlig
bravur av Conny Björk och Lennart
Friggeråker. För fonden som firade 65 år
genomfördes en nostalgisk insamling som
visade hur fonden skapats och byggts upp

Årsmöte med
rekordmånga deltagare

erna om att anordna en gemensam trevlig
och lättsam sommaraktivitet. Halland var på
hugget så vi får se vad de åstad-kommer till
sommaren. Alla medlemmar är hjärtligt
välkomna och separat inbjudan kommer. 

Efter en kortare paus var det dags för
informationsbiten. 

Denna inleddes av Lars-Erik Larsson,
tidigare vd för Comfortkedjan, som gav oss
många tänkvärda råd om modern marknads-
föring och de tankar som i dag finns hos
kreativa och kostnadsmedvetna företag.
Huvudtema var att analysera hur vi skall
marknadsföra VVS2000. För att vinna mark-
nadskriget handlar det om följande: 

• Måste vara först 
• Måste vara bäst 
• Måste vara störst

I dag gäller: 
• Inget företag kan överleva utan att 

vara först 
• Det duger inte ens att vara näst bäst 
• Du måste vara först och bäst på din 

egen marknad 
• Du skall vara det självklara alternativet
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Ordföranden har ordet
Nästan alla jag haft kontakt med har god
beläggning och mycket att göra. Tyvärr är
framförhållningen som vanligt kort. Inget
som vi egentligen kan påverka då ansvariga
för detta är våra upp-
dragsgivare. Detta gäl-
ler även kommunerna
som ofta släpar efter
med sin del av plan-
eringen. 

Vi får nu konsekvens-
erna av att under ett
antal år med lågkon-
junktur ha haft ytterst
svårt att nyrekrytera
till branschen. Något
har vi oss själva att
skylla då vi under 90-talet varit restriktiva
med att nyanställa. Detta är en orimlig
situation då vi känt att det i första hand gällt
att ta hand om de redan anställda. Det är inte
lätt att vara rätt dimensionerade på personal
då vi först skall gasa för fullt (80-tal) och
sedan bromsa till ett minimum (90-tal) för
att sedan förhoppningsvis gasa igen på 2000
talet. Detta innebär att vi har en katastrofal
åldersstruktur i branschen. Vi har gjort
försök med att montörer från norra Sverige
flyttar hit. Ett försök som kan vara ganska
besvärligt för som ni vet så gäller "vi flytt
int" och detta har visat sig vara sant då
hemlängtan och familjen kan bli ett problem. 

Vi hoppas nu på fortsatt god konjunktur och
att denna kan bli varaktig. Höga varv är det
inte bara i västra Sverige utan så är även

fallet i våra gränsområden. Oslo och södra
Norge är intressanta för flera av våra företag
och för att göra situationen extra besvärlig så
har dessa områden också full fart. 

Ett resultat av den
ryckiga planeringen är
att vi får krav på höjda
löner och det sämsta
som kan hända framåt
är att företagen börjar
bjuda över varandra
med lön och andra
förmåner. Ett förhåll-
ande som i så fall
snabbt kommer att för-
sämra en redan pressad
lönsamhet i branschen.

Hur är det, kära kollegor, kan vi bättre lära
oss att ta betalt för våra kostnader. Vi kan väl
tänka på de sju magra och de sju feta åren
när det gällde att samla under de feta åren
för att kunna överleva de magra. 

Årsmötet genomfördes under trevliga former
och för mig som ordförande är det en glädje
med så många deltagare och att alla åldrar
fanns representerade. Jag vill också tacka för
förtroendet att få vara ordförande under de
kommande åren. Jag känner att vi är en
organisation som behövs och tillsammans
med mina kollegor i styrelsen och support
skall vi tillsammans göra VVS2000 ännu
bättre och slagkraftigare till glädje för alla
medlemmar. 

Conny Björk ordförande VVS2000 

Lars-Erik avslutade sin genomgång med att
visa ett exempel på hur en första "roll upp"
kan se ut för VVS2000. Det kan enkelt bli
hur många varianter som helst. Det vik-
tigaste är budskapet som måste utformas för
varje tillfälle. Vi börjar nu och avsikten är att
denna typ av skyltmaterial skall kunna lånas
till självkostnad av enskilda eller grupper av
medlemmar vid olika typer av marknads-
aktiviteter. Supportavdelningen förmedlar, se
adressrutan. En följd av denna visning blev
att Lars-Erik fick uppdrag att se över vårt
budskap på gula sidorna i Telias katalog. 

Jan Andersson, som representerade support-
avdelningen, gjorde en genomgång av
verksamheten under året i relation till de mål
vi ställde upp vid förra årsmötet. De flesta
av målen hade uppnåtts som att indela
sektionerna i undergrupper för att hålla en
bra medlemskontakt. En person i lednings-
gruppen är kontaktperson mellan sektionen
och gruppen. I samband med detta har en
inventering genomförts av totala antalet
företag på respektive orter. Utbildningen är
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Nu åker medlemmarna
i Fyrstad Volvo C70

Efter många sorger och bedrövelser så
lyckades vi äntligen komma in och titta på
Volvo Car som det numera heter. Vi väl-
komnades av vår mycket trevliga och
duktiga guide. I entrén fanns en annan bil
som tilldrog sig ett mycket stort intresse
nämligen Volvo S60. Ett något rimligare pris
för denna än för C70 som kanske kostar 400
000 kronor. Monteringen sker vid stationer
som gav ett intryck av att kvaliteten var en
prioriterad faktor vid framtagningen av
denna bilen. 
Det största antalet bilar går på export. 

Efter rundvandringen samlades vi i en
konferenslokal efter att först ha stillat vår
hunger och törst. Efter att våra egna punkter
var avklarade fick Tryggve Gustavsson
VVS-I möjlighet att ta upp några viktiga
frågor om bland annat avtalet. 

Den med spänning motsedda informationen
om nya Mål 3 genomfördes av en repre-
sentant från ESF fonden i Uddevalla.
Reglerna är ungefär som för den tidigare
fonden mål 4 som avslutades vid årsskiftet
98/99. Det man kan säga är att basen för de
företag som kan komma i fråga för bidrag
har utökats. Mer information genomförs på
årsmötet med VVS2000 men ansökningar
har kunnat lämnas in under hösten.
VVS2000 har möjligheter att gå in och göra
konsultinsatser till hjälp för medlemmarna.
Möjligheten till detta unika bidrag finns kvar
under en sjuårsperiod. Men vänta inte. Detta
är en möjlighet som alla företag borde
utnyttja.

också bra framme och kan erbjuda
utbildningar nära medlemmarna. Här kan
pengar sparas på resor och övernattningar.
Analysmodeller och utbildning i ekonomi
kommer nästa år. 

En folder som vänder sig till medlemmar
och blivande medlemmar har tagits fram.
Till övriga i branschen har vi även tagit fram
information om vad VVS2000 är och vad vi
står för. Vi skickar gärna till intresserade. 

Karl-Evert Andersson från ESF-Rådet i
Skaraborg presenterade de möjligheter som

Europeiska socialfonden kan ställa upp med
för att utveckla människorna i företagen.
Denna fond, som kallas nya mål 3, kan
stödja analyser av utbildningsbehovet i
företagen med utgångspunkt från företagens
framtida inriktning. Med stöd av dessa
analyser genomförs kompetenshöjningar av
personalen. Denna utbildning kan också få
stöd från EFS-Rådet. Det nya med mål 3 är
att basen för vilka företag som kan få stöd
har utökats. Bedömningen av hur stora och
små företag som kan få bidrag är i dagsläget
något oklar varför vi rekommenderar en
kontakt för besked. Denna möjlighet till att
förbättra kompetensen med bidrag av
EUpengar är något vi måste ta till vara.
Analysen och utbildningen är något som alla
medlemmar måste göra i sina företag för att
utvecklas. Att få bidrag till det som vi ändå
borde göra är en möjlighet vi inte får missa. 

VVS2000 har bistått ett tjugotal företag med
mål 4 som är föregångare till ovanstående.
Ett bra råd är därför att ta kontakt med
supportavdelningen före en ansökan till EFS
kontoret och få branschanpassad hjälp. Se
adressrutan. 
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Med en viss stolthet presenterade sektion
Halland på årsmötet de aktiviteter som var
genomförda under året. 

Ordföranden Rikard Hanson berättade om
den konsultträff som genomförts den 23
november i Halmstad. Målet med träffen var
att skapa goda relationer och förståelse för
varandras svårigheter. Jan Johansson, tidig-
are regionchef Theorells Göteborg, var enga-
gerad som ledare av samtalen. Det var en
mycket pratglad grupp som träffades. 

Linjerna för en framtida bättre kontakt
diskuterades och det beslöts om en ny träff
på det nya året. Konkret beslöt man att
gemensamt hjälpas åt med att rekrytera folk
till branschen. Den satsning som VVS2000
Halland gör på rekrytering i gymnasieskolan

Sektion Halland
kommer att backas upp av konsulterna. En
kontakt kommer också att tas med högskolan
i Halmstad för att undersöka vilka möjlig-
heter som finns med inriktning på VVS.
Byggutbildning finns i dag. 

Leif Åkesson berättade om genomförandet
av en gruppträff i Falkenberg. Enligt den nya
organisationen så är alla sektionerna indela-
de i grupper. 

För Halland gäller grupperna Varberg,
Falkenberg, Halmstad och Laholm. Leif
berättade att i Falkenberg finns 18 företag
som inte är medlemmar och det visade sig
att 15 kom på mötet och de andra tre var
intresserade men förhindrade denna gång.
En mycket givande kväll med mycket att
prata om och diskutera. Informationen om

N Y T T
under hösten
Samtliga BPA:s företag
byter namn till Bravida. 

Skaraborg-
arna sparar

energi
Mitt i Skaraborg ligger Skara som är den
normala samlingsplatsen för sektion Skara-
borg. Hit hade medlemmarna samlats den 16
november för att hålla möte och diskutera
energifrågor. 
Mötet inleddes med föreningsangelägen-
heter där bl. a Jan-Olof Lood Västgöta Rör i
Falköping nyvaldes i ledningsgruppen. 

Informationen om uppvärmningen av våra
hus svarade Hans Ryding Thermia för. Han
är en mycket kunnig och duktig informatör
och flitigt anlitad av oss inom VVS2000.
Hans förmåga att aktivera åhörarna och öka
deras kunskaper är viktigt för oss rörläggare
som med ett enda felaktigt råd kan förstöra
mycket av vårt goda rykte på marknaden. 

Sektionen har också kommit långt med sina
lokala grupper och i början av nästa år
planeras träffar i Lidköping, Skara och Vara.
Ledningsgruppen har ett planeringsmöte den
14 december. 

I mitten av november styrde Boråsavdel-
ningen, inviterade av ett av sina medlems-
företag , Högbergs Rör & El, kosan mot Nya
Hotel Gothia Göteborg. 

Hotellet blir när det är klart i mars nästa år,
Nordens största med totalt 710 rum, med
drygt 400 av dessa i den nya hotellbygg-
naden som är 24 våningar hög. 

Skanska gav de till antalet drygt 20 deltag-
arna en intressant föredragning i hur bygg-
naden är konstruerad, fakta om bygget och
exempel på de problem man ställs inför vid
ett bygge av denna karaktär. Bo Högberg gav
därefter motsvarande beskrivning av rör-
entreprenaden. Han redogjorde för de olika
systemen och deras uppbyggnad. Tappvatten
med sektionsindelning och frekvensstyrda
tryckstegringspumpar.

Primärkylan matas från Valhallabadet med
250 mm rostfri ledning dragen genom hela
Svenska Mässan. 

Boråsavdelningen på
Nordens Största Hotell

För såväl tappvatten som kyla har pp-rör
använts, och för avloppsledningar MA-rör.
Detta framförallt med tanke på ljud- och
brandkrav. 
Dessutom installeras en separat kylmaskin
för kökskyla, till restauranten på plan 23.
Under rundvandring beundrade medlemmar-
na utsikten över Göteborg från 70 meters
höjd. 

På rundvandringen imponerades deltagarna
av det sätt på vilket projektet uppförs. Det
översta planet var inte ens stomkompletterat
och när man efter otaliga trappsteg nådde
ned till de nedersta hotellplanen var möble-
manget redan på plats. 

Vid det efterföljande mötet valdes Ulf
Jonsson ånyo till ordförande, information
gavs från VVS2000 av Jan Andersson om
bla EU:s växtkraft mål 3.

För Boråsavdelningen 
Lars Högberg 

VVS2000 innebar att tre nya medlemmar
anslöts, övriga kommer på sikt. En uppfölj-
ning är planerad till i början av nästa år.
Krister Andreasson, som har ett förflutet
som VVS lärare, presenterade de aktiviteter
som sker i Halland för att öka intresset för
att elever i gymnasieskolan skall välja VVS
linjen. 

Genom direktutskick till skolorna med
inbjudan till en informationsträff i januari
vill man nå elever i årskurs 8 och 9 på
gymnasiet på ett bättre sätt. Träffen i januari
kommer att backas upp av övriga aktörer i
branschen. En viktig faktor för rekryteringen
har varit och är jobbgarantin som lanserades
av sektionen och har fått många efterföljare i
västsverige. Garantin innebär att elever med
godkända betyg garanteras arbete under
utbildningen till montör. 

Ta gärna en titt på vår hemsida vvs2000.com
där inbjudan finns bland mycket annat
nyttigt. 
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Styrelse och
kontaktpersoner

VVS 2000 Support
Ragnhildsgatan 1, 442 35 Kungälv
Tel: 0303-21 11 73 Fax: 0303-178 65

SvenOlov Josefsson Tel: 0303-121 26
Mobil: 070-568 46 80 Fax: 0303-178 65
E-post: 12126@telia.com

Jan Andersson Tel: 0520-65 37 40
Mobil: 070-559 16 67 Fax: 0520-65 37 40
E-post: ja-q@telia.com

Styrelsen
Conny Björk Tel: 031-709 51 18
Mobil: 070-715 89 55 Fax: 031-709 51 20
E-post: conny.bjork@bravida.se

Ulf Jonson Tel: 033-23 96 25
Mobil: 070-523 96 25 Fax: 033-23 96 26
E-post: ulf@rormontage.com

Boråssektionen
Ulf Jonson Tel: 033-23 96 25
Mobil: 070-523 96 25 Fax: 033-23 96 26
E-post: ulf@rormontage.com

Bernt Amberndtsson
Tel: 033-10 09 75 Fax: 033-10 09 75
Mobil: 010-209 40 13

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@calor.se

Göteborgssektionen
Conny Björk Tel: 031-709 51 18
Mobil: 070-715 89 55 Fax: 031-709 51 20
E-post: conny.bjork@bravida.se

Anders Bergvall Tel: 031-22 82 40
Mobil: 070-586 56 10 Fax: 031-51 46 06
E-post: anders.bergvall@calor.se

Hallandssektionen
Rikard Hanson Tel: 035-16 17 12
Mobil: 070-819 92 50 Fax: 035-21 34 84
E-post: rikard.hanson@ohvvs.se 

Folke Olsson
Tel: 0340-830 30 Fax: 0340-849 11
Mobil: 010-232 61 15

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

Sverige
porto
betalt

att utvecklas. 
Att få bidrag till det som vi ändå borde
göra är en möjlighet vi inte får missa. 
Kontakta VVS2000/support så får du veta
mer och kan få hjälp. 

I D É - R U T A N
Nya mål 3 har startat i år och pågår till år
2005. En möjlighet till utveckling av ditt
företag med stöd av EU-pengar. Analys
och utbildning är något som alla
medlemmar måste göra i sina företag för

Göteborgarna gick
på handboll

Göteborg, inte bara Sveriges fotbolls-
huvudstad utan också handbollens huvud-
stad, därför hade sektion Göteborg förlagt
årets höstmöte onsdagen den 1 november i
Smedjan på Byggcentrum med temat "Skapa
ett vinnande lag". 

Särskilt inbjuden föredragshållare var
Mikael Franzén, lagkapten och ankare i
Redbergslid. Mikael berättade lite om
hemligheten bakom RIK:s många fram-
gångar under åren. Det visade sig att RIK
går i spetsen även utanför planen, men
jobbar mycket professionellt och lämnar
inget åt slumpen. Spelarna har ett stort
inflytande på hur laget skall fungera. Över
huvud taget ett positivt lagtänkande som i
viss mån kan överföras till vår verksamhet i
rörbranschen. 

Conny Björk tog vid efter Mikaels
intressanta föredrag och startade höstmötet
inför ett 40-tal personer. En kortare
genomgång från vårmötet på Kärralunds
camping gjordes av Anders Bergqvist.
Byggcentrums rådgivningsverksamhet är ett
mycket uppskattat inslag på Byggcentrum.
Höstens villadagar med VVS-Tema var även
i år en stor succé med många besökare.
Lennart Pettersson som handlägger verksam-
heten poängterade vikten av att närvara vid
tilldelat tillfälle, då det är svårt att hitta

ersättare med kort varsel. 
På förra mötet beslutades det att tillsätta en
arbetsgrupp som ihop med facket och VVS-I
skall arbeta vidare med nyrekrytering till
VVS-utbildningen. Gruppen är bildad,
Anders Bergvall, som är sammankallande,
informerade från första träffen. Gruppen
består för närvarande av Anders Melander,
Anders Karlsson, Anders Bergvall, flera
övriga visade sitt intresse att medverka
vilket är positivt. 

Ett annat bekymmer i branschen är
uppdatering av normtidsverket. Fortfarande
saknas tider för en hel del arbeten. En följd
av detta är att man också inom detta område
bildat en arbetsgrupp bestående av ett antal
kalkylatorer. Dessa skall utbyta erfarenheter
och försöka få fram något mer enhetligt
underlag. 
Tryggve Gustavsson från VVS-I informe-
rade och knöt an till ovanstående ämnen. 

Mötesdeltagarna bjöds efter mötet på
landgång i intilliggande restaurang. Därefter
förflyttning till Lisebergshallen där kvällen
avslutades med match i handbollens elitserie
mellan RIK och Lugi. Hur det gick i
matchen? RIK-seger såklart. 

För styrelsen 
Anders Bergvall 

Det startade som en aktivitet inom sektion
Fyrstad för att sedan sprida sig till Skaraborg
och kom så småningom att omfatta alla
medlemmar i VVS2000. Förutsättningarna
för att kanalturen skulle komma till sin rätt
var inte så goda för då skall det helst inte
regna. Regna gjorde det nästan varje dag i
sommar. Av någon outgrundlig anledning så
sken solen och vädret var perfekt lördagen
den 17 juni. Detta gav de femtital personer

Sommar på Dalslands kanal 
som åkte turen en verkligt fin upplevelse.
Turen kunde förlängas med övernattning i
Bengtsfors för den som önskade. Stolta över
den lyckade aktiviteten så utmanar nu
Fyrstad de övriga sektionerna att ta vid och
skapar en stafett där en sektion årligen
ordnar en aktivitet av det lättsamma slaget.
Vid årsmötet den 2 december åtog sig
sektion Halland att vara värdar för 2001.


