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Göteborgssektionen
studerar Ostindiefararen

Höstmöte hade förlagts till Norra älvstranden
där man på Terra Nova Varvet, sedan ett antal
år, bygger en ostindiefarare efter gamla rit-
ningar och precis som ursprunget. Projektet
har blivit en stor turistattraktion med många
besökare året om. 

Måndagen den 12 november var det

Göteborgssektionens tur att få en guidad vis-
ning runt detta enorma segelfartyg som
byggs helt i trä. 

Först var det dags för sedvanligt höstmöte där
Conny Björk på sitt spirituella sätt ledde
mötet inför drygt 45 personer. Anders
Bergqvist informerade från vårmötet på

kanske är dags att inse att inte alla vill läsa
vidare på högskola utan att somliga vill arbe-
ta som hantverkare. Varför inte göra utbild-
ningen sådan att även läströtta ungdo-mar
kan få ut något av sin utbildning och bli duk-
tiga hantverkare som hela samhället i dag
skriker efter. 
Ett bra tillfälle att höja kompetensen hos
samtliga medarbetare i företaget är att utnytt-
ja de möjligheter som EU ger genom nya mål
3. 
Detta en fortsättning på det tidigare så popu-

Ordföranden har ordet
VVS2000 har nu varit verksamt i sex år och
med huvudinriktning på branschfrågor. Vi
har ett gott samarbete med VVS-Installa-
törerna i synnerhet på det lokala planet.
Arbetsfördelningen mellan oss följer klara
linjer där arbetsgivarfrågorna ligger inom
VVS-I:s område. De företag som har anställ-
da rekommenderar vi därför att vara med-
lemmar även i VVS-I. För att ytterligare
bredda kontakten inbjuder vi de regionansva-
riga till våra möten där vi även ger möjlighet
till information. Vissa viktiga frågor, som
rekrytering till branschen, har vi engagerat
oss i därför att vi känt tryck från våra med-
lemmar om ett bredare engagemang.
Exempel på detta är Halmstads satsning till
samtliga elever i högstadiet att välja VVS
utbildningen och där vi har pekat på de goda
framtidsutsikterna för både montörer och
ingenjörer.  Kritik har även framförts om
innehållet i utbildningen till VVS-branschens
Yrkesnämnd som ansvarar för utbildnings-

programmet för blivande montörer. Brevet
har stort stöd bland medlemmarna och jag
citerar vissa delar av brevet. 

Samtliga närvarande var överens om att
utbildningen inte fungerar som den borde
enligt dagens sätt att jobba inom yrket. För
lite kraft läggs på VVS-utbildningen vilket
innebär att eleverna i princip inte kan något
eller väldigt lite om VVS-yrket när de går ut
skolan. Detta gör det svårt att motivera mon-
törer att ta med lärlingar, eftersom lärlingen
tar en stor bit av ackordet. Lärlingen är sedan
fullbetald efter två år och då långt ifrån fullt
utbildad. Om man läser utbildningsplanen
(som är helt orealistisk) så läggs mycket tid
på elutbildning, styr- och regler samt kyla.
Istället borde en kortare utbildning gällande
säkerhet för branschen genomföras. De som
vill kan då genomföra ovanstående som kom-
pletterande utbildning. Tiden och kraften
läggs istället på VVS-utbildningen. Det

Kamratgården. Lennart Pettersson tog upp
rådgivningen på Byggcentrum, där vi hittills
inte riktigt levt upp till våra åtaganden. Kan
man, mot förmodan, inte ställa upp på avta-
lad tid så skall detta meddelas till
Byggcentrum eller Lennart i god tid. 

Anders Bergvall och Anders Carlsson redo-
gjorde för arbetet med nyrekrytering av mon-
törer till branschen. Antalet nyutbildade rör-
montörer varierar kraftigt år från år.
Jobbgarantin och dess utformning diskute-
rades också på mötet. 
Tryggve Gustavsson (VVS-I) rapporterade
från arbetet i lärlingsnämnden. Deltagarna i
mötet ansåg att utbildningsfrågan har hög
prioritet och att styrelsen skall jobba vidare
med att kartlägga skolans arbete. Samla
samtliga lärlingar, som finns ute på före-
tagen, för att ta del av deras erfarenheter och
synpunkter på utbildningen. 

Från kalkylgruppen informerade Anders
Bergqvist. Arbetet fortsätter med att sam-
manställa och tidsätta arbeten i normtids-
verket som idag ej är tidsatta. 

Efter avslutat möte bjöds det på kaffe och
smörgås i restaurang Dockside. En guidad
och intressant resa tillbaka i tiden med ostin-
diefararen Götheborg avrundade sam-varon. 

Forts på sid 4



Vi träffades på eftermiddagen torsdagen den
18 oktober hos Rör & Oljeteknik i Borås för
en gemensam bussresa till Göteborg för att
bese bygget av Ostindiefararen. Den guidade
turen var en helt fantasisk upplevelse.
Ostindiska Companiet som verkade i
Göteborg på 1700 talet hade helt otroliga

framgångar. De som inte redan har varit på
besök på Ostindiska kompaniet på
Lundbystrand i Göteborg bör göra detta. Det
är ett mycket stort och ovanlig projekt som
vad jag vet saknar motstycke. För övrigt kan
det vara värt ett återbesök för det händer hela
tiden mycket på denna ovanliga arbetsplats.

Se till att du kommer med på en guidad vis-
ning för den ger dig mycket mer. Varför inte
söka jobb på båten till Kina när den är färdig,
Det behövdes även rörläggare på denna jung-
frutur om ett par år. 

I en lokal med en magnifik utsikt över Göte-
borgs hamn höll vi vårt höstmöte. Det var ett
stadgeenligt möte med val till lednings-grup-
pen. Ulf Jonson hade, efter sex år som ordfö-
rande för Borås sektionen, beslutat att lämna
sitt uppdrag. Han ansåg att det behövs en för-
nyelse inom ledningsgruppen och plats för
nya idéer. Till ny ordförande i sektionen val-
des Armands Folmanis från Armands VVS i
Timmele. Till ny styrelseledamot efter Bo
Högberg valdes Lars Högberg båda från

VVS 2000

B O R Å S  S E K T I O N E N S  H Ö S T M Ö T E  

En höjdare för
historieintresserade

dragning med styrelsen och sektionerna. En
arbetsgrupp under ledning av Lennart Frig-
geråker från Falköping har också genomfört
en större utredning som legat till grund för
verksamheten. Nu är avsikten att ta tillvara
det gamla och utveckla nya tankar och idéer
för att göra VVS2000 ännu bättre och slag-
kraftigare. För att få nya intryck har styrelsen
engagerat en fristående konsult som leder
arbetet. Uppdraget är långtifrån slutfört utan
kommer att fortsätta in på nästa år.
Huvuddragen och uppläggningen presente-
rades på mötet. Avsikten var givetvis att få
synpunkter och ge möjlighet för deltagarna
att diskutera olika spörsmål. Avslutningsvis
fick samtliga tillfälle att skriftligt besvara en
enkät. Svaren kommer senare att vara ett vik-
tigt underlag för den fortsatta planeringen.
Det som närmast kommer att hända är att sty-
relsen går igenom erhållna synpunkter och
konkretiserar sina förslag. Sedan är det
meningen att styrelsen och samtliga led-
ningsgrupper för de sex sektionerna skall
samlas till en konferens där förslaget till
verksamhetsplan finslipas. Under våren räk-
nar vi med att samtliga medlemmar, på
vårens möten, skall få information och ge
sina synpunkter. Givetvis kommer verksam-
heten gradvis att anpassas under år 2002 till
de förslag som kommer fram. Årsmötet 2002
blir det tillfälle då en verksamhetsplan base-
rad på utredningen kan föreläggas medlem-
marna. 

Ett evenemang som än en gång satte nytt
rekord i antalet deltagare. 

Årsmötet genomfördes i år lördagen den 1
december och samlade cirka tvåhundra delta-
gare. Alla som hört av sig i efterhand har bara
haft lovord om arrangemangen och genomfö-
randet. Det roliga är att samtliga har sagt att
man gärna kommer tillbaka nästa år. 

Starten skedde med kaffe och fralla redan
strax efter klockan nio. Tillfälle gavs att prata
med och hälsa på kollegor från hela västra
Sverige. Den första punkten på programmet
var en presentation av styrelsens idéer kring
VVS2000 och dess framtida utveckling som
branschorganisation. Under hösten har ett
intensivt tänkande genomförts i styrelsen för
att finna rätta arbetsformer för VVS2000.
Inte så att det arbete som genomförs i dag
inte skulle vara bra utan snarare så att allt kan
göras bättre och anpassas till medlemmarnas
behov och önskemål.  En gammal god regel
är att Stillestånd är tillbakagång och detta har
styrelsen tagit fasta på. Verksamheten starta-
de 1995 och har alltså varit igång under sex
års tid. Vid starten 1995 lades en stabil grund
för verksamheten. Stadgar utformades och
styrelser tillsattes. Rörfirmornas Riks-för-
bund R och dess regionala verksamhet var
grunden. Ett klart uttalat ointresse för lokal
verksamhet och branschfrågor från det nybil-
dade VVS-installatörerna bidrog också till
starten av VVS2000. Lokalt kan ni göra hur
ni vill fick vi veta och det gjorde vi också. Vi
gick ett steg längre lokalt och ställde inte
krav på medlemskap i andra organisationer
även om vi rekommenderar alla företag med
anställda att vara medlemmar i VVS-I och
Svenskt Näringsliv. Samarbetet fungerar
däremot utmärkt och vi tillåter gärna VVS-I:s
regionpersonal att delta och informera på
våra möten. 

För att kontinuerligt utveckla VVS2000 har
det tidigare genomförts en stor samman-
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Succé blev det!
Ovanstående genomgång tog ganska lång tid
i anspråk men efter en efterlängtad ben-
sträckare vidtog det egentliga mötet.
Septemberfonden inledde och här omvaldes
Lennart Friggeråker Falköping för ytterligare
en tvåårsperiod. Övriga ledamöter hämtas ur
styrelsen för VVS2000. Detta är praktiskt då
gemensamma styrelsemöte kan hållas. Till
nästa val beslöts att ledamöter i VVS2000
styrelse med automatik även blir ledamöter i
Septemberfondens styrelse. Detta innebär att
enbart ordförande och vice ordförande väljs
vid årsmötet. För övriga bekräftas endast
valet. Rent administrativt innebär detta en
förenkling och inte minst för valberedningen.
Fonden delar, liksom tidigare år, ut stipendi-
er till utbildning av både montörer och ingen-
jörer. Vissa pengar avsätts också för utveck-
ling av kurser och vidareutbildning av funk-
tionärer. Förvaltningen av kapitalet som till
övervägande delen består av aktier hade kla-
rat kursfallet mycket bra. Större delen av
aktierna finns i Handelsbanken som visat bra
kursstabilitet. Så bra faktiskt att ordföranden
fick en spontan applåd. 

Andra avdelningen var årsmötet med
VVS2000 och detta skedde under ledning av
ordföranden Conny Björk. (Presenteras sepa-
rat i detta nr.) Mötet väljer ordförande och
vice ordförande medan övriga ledamöter till-
sätts av sektionerna. I år var vice ordfö-ran-
den på tur för omval. Vår glade och data-
frälste rörläggare från Borås, Ulf Jonson, var
given till denna post. Övriga medlemmar i
styrelsen framgår av förteckning på sista
sidan. Tag gärna kontakt med din sektions
representant om du har synpunkter och öns-
kemål. 

Dagen avslutades med ett fräscht och gott
julbord på Liseberg och detta intogs under
glada och trevliga former. Sista aktiviteten
var besök på Lisebergsteatern och föreställ-
ningen Lösgodis där mycket handlade om
tvättställ, WC och duschar denna kväll.
Dialogen med publiken var stundtals så livlig
att skådespelarna höll på att tappa sina roller,
men trevligt hade vi. I och med detta var
arrangemangen över men många fortsatte ut i
det upplysta och julpyntade Göteborg på
egna äventyr. 

Peter Garnbratt leder framtidsutredningen



För andra året provar vi att samla våra med-
lemmar till ett möte under sommar-halvåret.
Förra året åkte vi Dalslands kanal under
mycket trevliga former. Framför allt var väd-
ret på vår sida. Hela sommaren var som vi
mins av det blöta slaget. Just den dagen vi
valt, veckan före midsommar, var en solig

och fin dag. Se mera i Infobladet nr 2000-2. 
Avsikten är att denna sommaraktivitet skall
etableras som en permanent händelse där
sektionerna får tävla lite med varandra om att
göra det trevligaste och mest välbesökta
mötet. Fyrstad som var arrangör för det förs-
ta året lämnade, vid årsmötet, uppdraget

VVS 2000

Conny har varit ordförande sedan årsmötet
1997 då han efterträdde Lennart Friggeråker
som under de första åren var ordförande. Om
Conny kan man säga mycket men ett av hans
mera framträdande drag är att han är något så
viktigt i branschen som en duktig affärsman.
Hans karriär har varit ständigt uppåt och han
vägrar att misslyckas. Den grundläggande
skolningen fick han, som så många andra,
hos Celsius i Göteborg (nuvarande Calor).
Kundkontakter är hans starka sida och därför
var serviceavdelningen ett naturligt val. Hans
dröm var att bli sin egen och när Walter
Ryberg Rör AB blev till salu så tog han chan-
sen tillsammans med arbetskamraten Per-
Åke Kihlberg. Ett företag som de sedan arbe-
tade upp till ett växande och lönsamt företag.
Conny har genom att alltid vara kunnig och
påläst skapat ett stort förtroende hos sina
kunder. Han har också en förmåga att få saker
att hända, sätta fingret på problemen och

åtgärda dessa. Något som vi inom VVS2000
har känt till och uppskattat. Conny vill också
här att det skall hända saker och att målen
skall vara klart formulerade och att de skall
nås. 

Inget är permanent i vår ordförandes sätt att
vara varför han fann läget lämpligt att sälja
företaget för ett par år sedan. Lång var kön av
intressenter till det välskötta företaget men
segrande ur striden gick BPA. Företaget som
senare bytte namn till Bravida och delvis
blev norskägt. Vi som känner honom väl
trodde kanske att den dynamiske Conny skul-
le få det besvärligt att anpassa sig till ett stort
bolag igen med allt vad det innebär av ruti-
ner. Fel hade vi för det är kanske så att
Bravida har insett Connys förtjänster för
enligt egen utsago trivs han bra.  

För VVS2000 har han både som vice ordfö-
rande och numera som ordförande varit en

ledande gestalt. Runt sig i styrelsen har han
också ett aktivt och intresserat gäng som
under Connys ledning har utvecklat och fört
VVS2000 framåt. Just nu har en genomgång
av förutsättningarna för framtiden genom-
förts på styrelsens initiativ. Conny har även
här varit drivande. Utredningen presente-
rades på årsmötet och är refererad på annan
plats. 

Conny är 52 år och bosatt i Kungälv tillsam-
mans med sin sambo Gun. 

vidare till sektion Halland. Hallänningarna
tog lite tid på sig och först den 15 september
inbjöds samtliga medlemmar till en träff i
Varberg. 

Varberg är som vi känner till en sommarstad
med allt vad därtill hör av trängsel och myck-
et är upptaget av turisterna Klokt att vänta till
det värsta lagt sig får man säga. Nu visade
Varberg upp sin bästa sida till allas vår gläd-
je. Programmet startade på fågelsta-tionen på
Getterön där vi blev informerade av mycket
kunniga guider. Vi fortsatte sedan till
Varbergs fästning där lunchen väntade på
oss. Efter rundvandring på det högklassiga
museet som utöver den välkände bockstens-
mannen och kulknappen visade länets
utveckling under seklernas gång. Fästningen
har också en lång och spännande historia som
vi under kunniga guider fick ta del av. Blåste
gjorde det ganska rejält så efter visningen så
smakade en kopp kaffe och även ärter med
pannkaka som också serverades. De mest
energiska avslutade med bastu och ett skönt
dopp i det berömda kallbadhuset. Deltagarna
var ett femtiotal och kom från hela Västra
Götaland och Halland. Samtliga var mycket
nöjda med arrangemangen som Krister And-
réasson Bravida i Halmstad var ansvarig för. 

Vid årsmötet lämnades stafetten vidare till
sektion Borås. Det skall bli mycket spännan-
de att se vad de kommer att erbjuda oss samt-
liga medlemmarna till sommaren år 2002.
Valet är spännande med alla möjligheter som
finns i sektionen. 

Lycka till kan vi bara säga.

Sommarmöte med VVS2000

En presentation av 
ordföranden i VVS2000

Högbergs Rör & El i Borås.

Ulf önskade den nya styrelsen lycka till och
stor framfång i arbetet för VVS 2000 och
branschen i Borås. Armands framförde att
det, efter några år som styrelsemedlem i
Borås sektionen, skall bli stimulerande att
tillträda som ordförande. Jag kommer att
arbeta för att behålla den gemytlighet och

idérikedom som jag tycker har funnits i sty-
relsen under tidigare år. Jag vill tacka för för-
troendet och lovar att göra vad  jag kan för att
föra branschen framåt inom Borås sektionen.

Efter avslutat möte gick färden vidare till
Åby travbana där kvällen avslutades. På bus-
sen hem var det idel glada minner och det var
ett nöjt gäng som anlände till Borås den kväl-
len. 

Borås... forts fr sid 2
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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: svenolov@vvs2000.com

Jan Andersson Tel: 0520-65 37 40
Mobil: 070-559 16 67 Fax: 0520-65 37 40
E-post: jan@vvs2000.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
Armands Folmanis Tel: 0321-305 94
Mobil: 070-673 05 94 Fax: 0321-305 94
E-post: folmanis@swipnet.se

Anders Andersson Tel: 033-14 03 61
Mobil: 070-847 17 62- Fax: 033-10 06 64
Mail: anders.andersson@rotab-ror.se

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 

Mikael Åkesson Tel: 0346-144 45
Mobil: 070-944 44 10 Fax: 0346-124 39
E-post mikaelakesson@falkenbergsror.se

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

Sektion
Skaraborg

Höstmötet genomfördes den 13 november i
bowlinghallen Strike i Vara. Från valen kan
informeras om att samtliga fick förnyat för-
troende i ledningsgruppen. Omval gjordes på
ordföranden Tore Kjellner (1 år), Bengt-Arne
Gustavsson (2 år) och Håkan Åström (2 år).
Ledningsgruppen består i övrigt av Bengt
Hugosson, Raymond Holmsten, Mats Berger
och Jan-Olof Lood. Till valberedning omval-
des Per Alexandersson och Urban
Gustavsson. 

Jan Andersson från VVS2000 Support infor-
merade om arbetet i styrelsen för VVS2000.
Vidare informerade han om möjligheten att
söka bidrag till utveckling av personal och
företag med stöd av EU-projekt mål 3. Det
finns ännu pengar kvar att söka för detta år.
Ett kvalitets- och miljölednings-system som
medlemmarna i VVS2000 kan ha nytta av är
under framtagning. Sektion Skaraborg har 34
medlemsföretag. 
Diskussion uppstod om hur utbildningen av
lärlingar sker på skolorna i sektionen. Det
beslöts att förlägga ett nytt möte till någon av
skolorna i januari månad. Vårmötet planerar

vi att ha hos Vedum Bad en känd kök- och
badrumstillverkare med nybyggda utställ-
ningslokaler. 
Efter mötet genomfördes en tävling i bowling
med Jörgen Larsson IFÖ, Göran Johansson
Wilo och Gabriel Glenz MA som värdar.
Tävlingen startade med en träningsserie
innan vi intog en välbehövlig måltid.
Avsikten var att kora en mästare och ett vin-
nande 3-mannalag. Det var mycket ge och ta
innan resultatet blev klart. Tävlingsledningen
från Strike utförde sitt uppdrag på ett före-
dömligt sätt.

Singelmästare blev Raymond Holmsten.
Vinnande lag blev Per Alexandersson, Bengt-
Göran Kjellner och Raymond Holmsten. Vi
har ett duktigt lag i Skaraborg så utmana oss
gärna från de övriga sektionerna. Många av
sektionerna har provat på bowling så varför
inte ett VVS2000 mästerskap. Ett årligt eve-
nemang som liksom sommarmötet går som
en stafett bland sektionerna. Januari-februari
kan vara rätt månader för denna tävling som
genomförs inomhus.

Tävlingen avslutades med prisutdelning från
Strikes värdinna/tävlingsledare (kramar).
Sektion Skaraborg tackar höstmötets värdar
och Strike för ett mycket trevligt samkväm.
Vi återkommer med mästerskap i Go-cart och
bowling även nästa år. 

lära EU mål 4 som många i branschen provat
på. Det går bra att söka det nya mål 3 även
om man tidigare deltagit i mål 4. En möjlig-
het som vi informerat våra medlem-mar om
och som flitigt utnyttjats. Kretsen av företag
som kan söka har även utökats. Du kan få
mer information om du kontaktar vår support
som du hittar adress och telefon-nummer till
på sista sidan. Generellt gäller att pengarna
för bidrag är begränsade så först till kvarn . 

Viktigt för VVS2000 är att ständigt diskutera
våra visioner och mål. Med dessa i fokus
arbetar vi vidare för medlemmarnas bästa
och anpassar all verksamhet. En diskussion
och planering som ständigt pågår men varit
särskild intensiv under hösten. Styrelsen har
då, med stöd av en fristående konsult, fört
intensiva diskussioner om VVS2000 och
framtiden. Resultatet av detta kommer att
redovisas på årsmötet den 1 december. Se
vidare referatet från årsmötet. 

Vi ser även samverkan i branschen som vik-
tig. Ett gott samarbete med övriga aktörer
finns sedan gammalt. Jag tänker då bl.a. på
de konferenser vi under en tjugoårsperiod

genomförde som arbets- och kontaktträffar
till Kiel där alla intressenter i branschen med-
verkade. FIG grupperna (fabrikanter-installa-
törer-grossister) har också under åren utfört
mycket för branschen. Konsulterna har också
medverkat och diskuterat möjlig-heterna till
bättre handlingar. En fortsättning på samar-
betet känner jag som angeläget och styrelsen
kommer att diskutera detta i samband med
verksamhetsplaneringen. 

Konjunkturen har vi upplevt som god, åtmin-
stone i de större orterna, men förmodligen får
vi uppleva en vikande trend framåt.
Tidningen Dagens-Industri har redovisat att
byggindustrin tappar ställningarna och base-
rar detta på en rapport från Konjunktur-insti-
tutets senaste månadsbarometer. Kom-men-
taren är att företagen vill krympa sina kon-
torsytor men att behovet av lägenheter fortfa-
rande är stort. Jag vill vädja till mina kollegor
att inte överreagera om vi får en minskande
volym. Satsa på lönsamhet, yrkeskunskap
och teknik till nytta för alla i branschen och
inte minst för våra kunder som vill ha ett gott
och felfritt utfört arbete. 
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