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Årsmötet med 
rekordmånga deltagare

För varje år har antalet deltagare i årsmötet
stigit och vid årets möte till den fantastiska
siffran av 230 personer. För styrelsen innebar
detta angenäma problem då lokalerna inte
räckte till. Turligt nog finns SAS Radison
Scandinavia, före detta Sheraton, i närheten.
En mycket lyckad flytt då både möte och
middag kunde anordnas i samma lokaler och
med gott om plats.
Mötena genomfördes med sedvanlig elegans
under ledning av Conny Björk för VVS2000
och Lennart Friggeråker för Septemberfon-
den.  För VVS2000 omvaldes Conny Björk
för två år. Vice ordföranden Ulf Jonson hade
under hösten sålt sitt företag och ett fyllnads-
val på ett år gjordes av Krister Andreasson
Bravida Halmstad. Budget för 2003 redo-
visades och beslut fattades om oförändrade
medlemsavgifter. Både valberedningen och
revisorerna fick fortsatt förtroende.
För Septemberfonden, där Lennart Frigger-
åker är ordförande, valdes Conny Björk som
vice ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen
är de av de sex sektionerna valda represen-
tanterna i VVS2000 styrelse. Fonden har
under året delat ut stipendier till utbildning

både i branschen och i skolorna. Mycket av
fondens tillgångar är placerade i aktier i
Handelsbanken som klarat aktienedgången
förhållandevis bra. 
Årsredovisningen för Rörsam Väst AB år
2001 redovisades och visade ett mindre över-
skott. Revisionen görs, som för alla aktiebo-
lag, även av en härtill utsedd revisor. 
Vid mötet presenterade även varje sektion
vad de åstadkommit under det gångna året.
Styrelsen redovisade arbetet med en ny verk-
samhetsplan för åren 2003 och 2004 och de
visioner som ligger till grund för denna. Ett
närmare samarbete har diskuterats med VVS-
Installatörerna men man är överens om att
VVS2000 fortsätter samarbetet på nu-varan-
de sätt som självständig organisation. De nya
medarbetarna Marianne Bouvin, Peter
Garnbratt och Lars Byhlin hälsades välkom-
na. Ulf Jonson fortsätter med hemsi-dan men
med utökad verksamhet som stöd till sektio-
nerna.
Kvällen startade med ett fint julbord och som
sagts ovan i en välfylld lokal. Inte ens vår
ordförande kunde göra sig hörd utan fick ta
till en högtalare. Jan-Olof Lood, ägare av

medlemsföretaget Västgöta Rör AB i Fal-
köping och Skövde, har av FR utsetts till
årets företagare (se separat artikel). 
VVS2000 passade på att uppvakta med
blommor till Jan-Olof. 
SvenOlov Josefsson, som svarat för suppor-
ten till både medlemmar och styrelser,
avtackades då han nu med ålderns rätt lämnar
stafetten vidare. SvenOlov har under nästan
30 år samarbetat och varit kontaktperson för
medlemmar och branschen i Västsverige.
SvenOlov tackade för det mycket goda
samarbetet och alla goda vänner som han fått
i sitt arbete und er åren. Conny utnämnde
SvenOlov till ständig medlem och alltid väl-
kommen till olika aktiviteter tillsammans
med alla goda vänner.
Mycket mätta efter den goda julmaten var det
dags för en promenad till Operan och före-
ställningen av A Chorus Line. Av eftersnack-
et kunde man förstå att alla var nöjda med sin
dag och kommer tillbaka även nästa år. Ja
varför inte ännu fler. En uppgift för den nya
styrelsen och supporten att skapa ett program
som lockar.



Sektion Halland hade sitt höstmöte den 20
november. Ledningsgruppen för sektionen
har sedan i våras som ny ordförande Krister
Andreasson Bravida Halmstad som efterträ-
der Rikard Hanson. Även på övriga poster
har delvis nyval skett. Ledningsgruppen
består i dag av sekreterare Jerker Remison
Calor och kassör Leif Lindvall NVS Halm-
stad. Övriga ledamöter är Mikael Åkesson
Falkenbergs Rör, Mikael Eliasson Bravida
Varberg och Janne Herlewsson Jannes Rör i
Laholm. Till att representera sektionen i sty-
relsen för VVS2000 har utsetts Mikael Åkes-
son som ordinarie med Jerker Remison som
suppleant. Arbetet i ledningsgruppen har
redan startat och en kurs i tidsättning  med
hjälp av normtid har genomförts med 14 del-
tagare.

Till mötet hade särskilt inbjudits Ulf Jonson,
vice ordförande i VVS2000. Han informe-
rade om den verksamhet som sker centralt i
VVS2000 och de organisationsförändringar
som har påbörjats.
Dagens föredrag hölls av Joakim Newman
från Glynwed/friatec och handlade om vilka
fördelar plastmaterial kan ha i alla tänkbara
och otänkbara situationer. Problemet med att
vvs materialet tenderar att i ökad omfattning
levereras andra vägar än över installatörerna
diskuterades. Priskonkurrensen från bl. annat
byggvaruhusen är svår att möta. Kundernas
krav på garantier kommer ofta i kläm när
något går sönder. Våra timpriser är i hög grad
baserade på ett täckningsbidrag från försälj-
ningen av material. Varje företag måste redan
nu göra en analys av sin verksamhet och
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dryftade yrkeskompetens

Garnbratt. Dessutom har sektion Värmland
fått ett bättre marknadsstöd genom Lars
Byhlin från nästa år.
Vi hälsar alla välkomna till oss i VVS2000
Angående konjunkturen så har jag svårt att
ge något klart besked men det känns att de
stora basjobben har stannat upp och det beror
till stor del på att VOLVO, SAAB, Ericsson
m.fl. har investeringsstopp. Min bild är att
bostadsbyggandet fortsätter men dessa arbe-
ten kräver inte lika stor arbetsinsats för våra
montörer. De mindre och mellanstora företa-
gen har ännu fullt upp med arbete medan de
större företagen har fått känna av nedgången
redan nu.
Under året har vi tillsammans med VVS-I
börjat titta på om vi kan finna några gemen-
samma områden där vi kan utveckla en bra
väg att delge varandra synpunkter och idéer
som kan skapa ett större medlemsintresse.
Conny Björk ordförande VVS2000

Först och främst vill jag tacka vår SvenOlov
Josefsson som valt att dra sig tillbaka på hel-
tid för att hinna med de bestyr som hans
Kerstin delegerar med trädgård, kattpassning,
Squaredans m m. Ett av hans stora intressen
som han vill få mer tid till är dessutom släkt-
forskning.
Jag har känt ett stort stöd under min tid som
ordförande av att ha en så rutinerad mötes-
person vid min sida. Sist men inte minst vill
jag påminna om att det var SvenOlov som tog
det klara initiativet till att starta VVS2000 år
1995 och framför allt såg till att verksam-
heten kom igång.
Än en gång ett stort tack! Jag vet att hela sty-
relsen och våra medlemmar instämmer.
Vår supportavdelning har från den 1 novem-
ber förstärkts med Marianne Bouvin. Hon
har tidigare arbetat för oss och jag tror att
många känner igen henne.
En ytterligare förstärkning har vi fått i Peter

Ordföranden har ordet

Skaraborgarna 
möttes i Skara

Det något unika hände vid detta möte nämli-
gen att ordföranden Tore Kjellner blev för-
hindrad att delta. Inte av vanliga skäl utan
han blev försenad under uppdrag för sin
firma i Denver USA. I hans frånvara valdes
sekreteraren Bengt Hugosson till att både
vara sekreterare och ordförande vid mötet.
Ett uppdrag som han skötte med den äran
som den rutinerade person som han är.
Tore hade avsagt sig omval som ordförande
men valdes som ledamot för två år. Ny i led-
ningsgruppen blev Bo Kristoffersson Hovby
Rör. En person med många fina ideer och
som säkerligen blir en bra förstärkning.
Förnyat förtroende blev det för de övriga i
ledningsgruppen vars mandat gick ut. Dessa
val innebär att ledningsgruppen utökas från
sju till åtta personer och att gruppen inom sig
utser en ordförande.
Ulf Jonson, vice ordföranden i VVS2000,
deltog också i mötet och informerade om vad
som hade hänt inom styrelsen och verksam-
heten i övrigt inklusive övriga sektioner. På
mötet diskuterades vilka aktiviteter som
framdeles kunde vara av intresse och led-
ningsgruppen fick i uppdrag att utreda försla-
gen.
Efter avslutat möte var det dagens värdar som
var Ahlsell kompletterat med fabrikanterna
Gustavsberg och Lagerstedt & Krantz som
informerade om sina produktnyheter. Frågor-
na var många från vetgiriga installatörer. Nu
var det dags för att styrka sig med en matbit
inför stundande tvekamp på bowlingbanan.
Det blev en tuff tävling som avgjordes först i
den tredje och sista omgången. Per Alexan-
dersson Lidköping (även valberedningens
ordförande) gick segrande ur striden. Han
följdes närmast av Håkan Åström Skövde
och Raymond Holmsten Mariestad. Båda i
ledningsgruppen för Skaraborg.

justera debiteringarna för arbete även utan
material.
Sektionen har även aktivt medverkat i utbild-
ningen i vvs på gymnasiet i Halmstad. Under
hösten har studiebesök gjorts på två arbetsp-
latser. Antalet sökande har stadigt gått upp
sedan sektionen införde arbetsgaranti för
lärlingar som går ut med godkänt betyg. För
första gången på länge har en full klass med
16 elever och samtliga förstahandssökande
startat. Det bådar gott för framtiden.
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uppgift att inom byggsektorn arbeta med ska-
deförebyggande verksamhet. Påverka ar-bet-
smiljön så att skador och sjukdomar minskar
i omfattning. Galaxen driver även en omfat-
tande verksamhet med rehabilitering. På
internet kan mer information hämtas på
Galaxens hemsida www.galaxenbygg.se.
Efter föredraget avslutades mötet med kaffe
och smörgås och därefter började kampen på
Bowlingbanan. Segrare i den kampen blev
Stefan Forslund, Brunnaders Rör med
Anders Bergqvist VVS-Teknik som tvåa.

Sektion Göteborg slog strike

Årets företagare 
i Skaraborg utsedd

Borås satsar på
aktivare 

medlemmar
Borås hade uppdraget att anordna årets som-
marmöte för alla sektionerna. Ett upp-drag
som vi trodde att vi lagt ett bra förslag till och
som skulle bli attraktivt för medlem-marna.
Av någon orsak fick vi för få anmäl-ningar så
vi blev tvungna ställa in. Nästa år återkom-
mer vi med en ny inbjudan.
Ett extramöte har vi också hunnit med. Det
var av det lättare slaget där vi umgicks och
även diskuterade våra problem i branschen.
Vi satsade också lite på hundkapplöpningar
vilket var till glädje för vissa.
Höstmötet genomförde vi på Grand i Borås
där många frågor diskuterades. En av de vik-
tigaste var hur vi bättre skall aktivera och
intressera våra medlemmar så att ännu fler
deltar i våra aktiviteter. Viktigt ansåg man, att
som komplement till informationen och
mötespunkterna, även en trivsam aktivitet
fanns med. Exempel på detta kan vara bow-
ling, besöka någon idrottsaktivitet, pubkväll
eller travtävling. Månadsmöten diskuterades
även.
Ledningsgruppen för sektionen har under
året haft fyra givande sammanträden. Ord-
förande i sektionen är Armands Folmanis och
representant i styrelsen för VVS2000 är
Anders Andersson.

Så var det dags för årets andra sektionsmöte.
För Göteborgs del är höstmötet oftast kombi-
nerat med någon speciell aktivitet. Den här
gången var det bowling som stod på pro-
grammet och som vanligt fanns det gott om
dolda talanger bland de ca 25 deltagarna.
Innan klotet rullades iväg var det möte för
sektionen. Mötet leddes, sin vana trogen och
med fast hand om ordförandeklubban av
Conny Björk.
Anders Bergqvist gjorde en genomgång från
vårmötet på Albatross golfbana. Lennart
Pettersson informerade om vår gemensamma
rådgivning på Byggcentrum. En nyhet för
hösten är att varannan rådgivning tidbokas
genom Byggcentrum. Ett nytt sätt som fun-
gerar väl med nöjda besökare och medlem-
mar. Fortfarande gäller det dock att de anmäl-
da medlemsföretagen, som svarar för rådgiv-
ningen, verkligen ställer upp på sin tilldelade
tid. Det fungerar inte med sena avhopp där
styrelsen blir tvingad att ställa upp.
Under rekrytering till branschen informera-
des om att Anders Carlsson, Anders Bergvall
från styrelsen tillsammans med Anders
Molander från Aderbys Rör kommer att träf-
fa den ansvarige studierektorn och de ansva-
riga lärarna på Lindholmsgymnasiet i början
av nästa år. De synpunkter som framfördes
vid vårens lärlingsträff kommer då att redovi-
sas. Tryggve Gustavsson från VVS-
Installatörerna informerade om läget för
nyrekrytering till skolorna. Han kunde kon-

statera att många söker till Energipro-gram-
met där VVS ingår som en gren man kan
välja.
Kalkylgruppen har haft ett möte där man
främst diskuterade tidssättningen av arbetet
med hårda plaströr för tappvatten samt rost-
fria rör. Uppgifterna kommer att vidare-
befordras för användning vid uppdatering av
det befintliga normtidsverket
Ny medlem är Allrör i Göteborg med 10
anställda. Särskilt inbjuden var Patrik Lysvret
från Galaxen. Ett företag som är samägt av
byggfirmor och Bravida. Galaxen har till

Jan-Olof Lood som är ägare till Västgöta Rör
AB med verksamhet i Falköping och Skövde
har utsetts till årets företag i Falköpings kom-
mun. Utnämningen gjordes av Företa-garnas
Riksförbund (FR) och utdelningen av diplom
skedde vid en sammankomst i Falköping den
23 oktober. Jan-Olof är väl värd denna
utmärkelse. Han är välkänd efter 40 år i bran-
schen och efter en spikrak karriär i flera före-

tag är han numera ägare till Västgöta Rör.
Företaget har 50 anställda och omsätter 60
miljoner kronor. Verksamheten sker inte bara
på hemorten utan uppdrag finns i hela landet.
Han har varit medlem i VVS2000 sedan star-
ten och innehar sedan några år en plats i
Ledningsgruppen Skaraborg. Vi från
VVS2000 vill önska Jan-Olof fortsatt fram-
gång i sin verksamhet.

Segrare i bowling,
Stefan Forslund  (till

höger) från Brunnanders
Rör. Tvåa blev 

Anders Bergqvist från
VVS-Teknik.
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Hallandssektionen
Krister Andréasson Tfn 035-35 16 00
Fax 033-35 16 01 Mobil 073-046 10 62 
E-post krister.andreasson@bravida.se 

Mikael Åkesson Tel 0346-144 45
Mobil 070-944 44 10 Fax 0346-124 39
E-post mikael.akesson@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

Värmlandssektionen
Hans Skantz Tel 054-17 77 00
Mobil 070-220 02 50 Fax 054-17 17 25
E-post hans.skantz@bravida.se

Jan-Erik Andersson Tel 054-20 35 50
Mobil 070-559 20 44 Fax 054-20 35 69
E-post jan-erik.andersson@nvs.se

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: 031-86 78 73
Mobil: 0705-15 89 56 Fax: 031-87 59 08
E-post: conny.bjork@vvs-teknik-ajab.se

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

VVS 2000 Support
VVS2000 Support c/o Marianne Bouvin
Lillekärr södra 164 425 31 Hisings Backa 
Tfn 031-57 38 02 Fax 031-57 38 02 

Ulf Jonson Tfn 033-22 89 55
Fax 033-10 45 22 Mobil 070-523 96 25 
E-post ulf.jonson@vvs2000.com 

Marianne Bouvin Tfn 031-57 38 02
Fax 031-57 38 02 Mobil 070-345 62 94 
E-post  marianne.bouvin@vvs2000.com 

Lars Byhlin Mobil 070-581 55 78
E-post lars.byhlin@vvs2000.com 

Peter Garnbratt Tfn 0300-251 21
Mobil 070-447 29 30 
E-post peter.garnbratt@vvs2000.com 

Styrelsen
Conny Björk Tfn 031-86 78 73
Mobil 0705-15 89 56 Fax 031-87 59 08 
E-post  conny.bjork@vvs2000.com

Krister Andréasson Tfn 035-35 16 00
Fax 033-35 16 01 Mobil 073-046 10 62 
E-post krister.andreasson@bravida.se

Sverige
porto
betalt

Efter mötet bjuds vi på något ätbart. 
18.00 startar vi ett race, dvs gokarttävling ute
på Örsholmen. Efter segercermonier och gra-
tulationer avslutar vi cirka 19.15. 
Hjärtligt välkomna till Värmlandssektionens
höstmöte. 

Ledningsgruppen 
Värmlandssektionen inom VVS2000. 

Värmlandssektionen
har möte i Karlstad

Under hösten har styrelsen för VVS2000 dis-
kuterat framtidsfrågor och hur organisa-tio-
nen skall fungera framåt. Resultatet kom-mer
att presenteras på Värmlandsektionens höst-
möte den 12 december 2002. 
Ny på supportavdelningen inom VVS2000 är
Lars Byhlin som kommer att hjälpa till med
en del arbetsuppgifter inom organisationen.
Den uppgift som han kommer att starta med
blir anslutning av nya VVS-företag till
Värmlandssektionen. Lars kommer efter
hand att kartlägga de behov av kompetens-
höjande utbildningar som vi inom vår sektion
har behov av. Förslag på hur utbildningar kan
genomföras kommer senare att presenteras.
Planering av möten samt andra aktiviteter
ingår också i Lars arbete. 
Vill Ni komma i kontakt med Lars så är hans
e-postadress lars.byhlin@vvs2000.com 
På mobilnummer 070-581 55 78 når ni
honom säkrast efter klockan 16:30 

Höstmöte torsdagen den 
12 december 2002

Vi inbjuder till möte hos vår ordförande Hans
Skantz Bravida Väst Karlstad kl. 16.00 
Vi ger intressant information från VVS2000
årsmöte i Göteborg som genomfördes den 30
november. 

Styrelse och kontaktpersoner

Från mötet den 14 november kan informeras
om att en nygammal kämpe, Lars Bryng-els-
son Trollhättans Rör, kom tillbaka i lednings-
gruppen. Tillsammans med Kent Nyckel
Bravida utgör de en förstärkning av lednings-
gruppen för Fyrstad. Omval blev det för

Fyrstad hade möte i Uddevalla

Styrelsen i Fyrstad: Jakob Hagberg, Calor VVS, Jerry Eriksson, Västsvenska Värme o Sanitet,
Glenn Malmberg, Bravida och Pierre Almqvist, Rör o Värme AB.

Pierre Almqvist Uddevalla och Jerry Eriksson
Ed.
Conny Björk som är ordförande i VVS2000
besökte mötet och informerade om verksam-
heten och det förändringsarbete som sker
inom föreningen VVS2000.
Ledningsgruppen informerade även om vad
som hänt under året inom Fyrstad. Efter
information från Ingvar Wassenius Lager-
stedt & Krantz om nyheter på produktsidan
var det dags för pytt i panna och den därpå
följande bowlingtävlingen. Segrade gjorde
Johan Wennberg Bravida med Gert Persson
Radiator och Kent Nyckel Bravida närmast
efter sig.


