
I N F O R M A T I O N

Nr 2 December 2003

Föreningsstämma 29 nov 2003 VVS 2000 
Panorama Hotell i Göteborg

Mötet hölls som vanligt sista lördagen i november, denna
gången på Panorama Hotell. Vi samlades kl 09.00 för att
starta med kaffe o fralla .
Stämman startade kl 10.00 med att Conny Björk hälsade
oss alla välkomna . Detta året var det 76  som var mor-
gonpigga och kände sig behörligen kallade. Särskilt roligt
var det att se så många deltagare från vår
Värmlandssektion som räknas som ganska ny i dessa
sammanhang .

Dagordningen godkändes och den gode Conny valdes till
mötesordförande. Till justeringsmän utsågs Ingemar
Björkman och Jacob Hagberg . Peter Garnbratt presenterade
och gick igenom var vi befinner oss i de visioner vi jobbat
med under 2003 och vad som skall genomföras under åren
04-05 och för detta fick vi mötets förtroende för det Ulf
Jonson hade sin vana trogen en utförlig in-formation om vår
uppdaterade hemsida vvs2000.com och jag uppmanar alla att
omgående gå in och ansöka om sin behörighet. Det är här ni
får den senaste informationen och alla erbjudanden mm.

Conny presenterade arbetet inom styrelsen
och i AU samt uppmanade alla att besöka de
lokala träffarna bättre, det är riktigt trevliga
tillställningar  det kan jag intyga.

Vi fick också en utförlig presentation från
våra sektioner om vilka aktiviteter vi jobbat
med under det gångna året. Jakob Hagberg
redovisade för sektion Fyrstad, Lars Byhlin
från Värmland, Anders Andersson för Borås,
Tore Kjellner för Skaraborg, Anders Bergvall
för Göteborg och Krister  Andreasson för
Halland.  Ett stort tack vill jag ge till alla.

Krister Andreasson fick även fortsatt förtro-
ende från mötet genom att han valdes till vice
ordförande på 2 år. Mötet fattade även beslut
om att anta de nya stadgar som Styrelsen och
AU jobbat fram under året som gått. Det
beslutades om oförändrad medlemsavgift för
2004.

En viktig fråga togs upp av Armand Folmanis
från Boråssektionen om hur illa ställt det är
med våra yrkesskolor. Det saknas bla tidsen-
ligt material och verktygsmaskiner. Det dis-
kuterades om VVS 2000 skulle kunna göra
en insats igen? Jag fick uppfattningen från
mötet att varje sektion skulle engagera sig i
sina respektive skolors sätt att bedriva under-
visning och med vilka metoder som används
sedan är det av största vikt att vi ser till att

våra lärlingar som avlägger sina gesällprov
förbereder sig bättre. Som det är idag blir ett
alldeles för stort antal kuggade första gången,
vi måste bli bättre på att informera vad det
handlar om och det är inte bara att åka dit
oförberedd och tro att man klarar sig. Vi
kanske skulle tänka på att ha ett förberedan-
de prov på våra företag innan, så de blir bätt-
re förberedda, detta gäller även den teoretis-
ka delen.
Nästa föreningsstämma blir lördagen den 27
nov 2004. Hur skall vi kunna bärga oss fram
till dess?

Vår ordförande höll som vanligt mötet på en
alldeles lagom nivå mycket allvar med lite

spexade inslag när han avslutade mötet och
blev vederbörligen uppvaktad med en flaska
vin av årgång bättre och tillhörande operabil-
jetter för en god insats med mycket arbete
och stort engagemang under det gångna året
framförde han sitt tack till alla mötesdel-
tagare.

Därefter skildes vi alla åt, en del för att åka
hem andra tog en shoppingrunda på stan själv
trängdes jag med en stor del av Sveriges
befolkning på Lisebergs julmarknad.
Återsamling på Panorama, kl 18:30 blev det
bussfärd mot okänt mål och nu var vi över
200 deltagare.
Detta mål visade sig vara SKF:s friskvårds-
anläggning Kristinedal,där vi möttes av ett
dignande julbord och till detta underhöll oss
vår ciceron för kvällen Stefan J:son och hans
medhjälpare som bidrog med bra musik all-
sång och trolleriuppträdande.Efter mat,kaffe
o avec kom punkten med det hemliga uppträ-
dandet som visade sig vara 2 nämligen Per
Fritzell o Knut Angred från Aftershave som
drog stora ovationer med applåder.
Därefter avslutade vi med några svängom
innan sängen kallade .
Tänk att man skall behöva vänta  ett helt År
på nästa Föreningsstämma.

Anders Bergqvist



VVS 2000

Ordföranden har ordet

Generationsskifte på
VVS 2000s hemsida

Medlemsmöte Fyrstad
Träffen ägde rum onsdagen den 12 novem-
ber. Mötet startade med mötesförhandlingar,
vilka leddes av Pierre Almqvist och vid pen-
nan Jakob Hagberg.
Information om verksamheten under året,
dels lokalt och dels om centralstyrelsens
arbete. För ledningsgruppen omvaldes Glenn
Malmberg och Jakob Hagberg för två år. Till
representant i centralstyrelsen omvaldes
Jakob Hagberg för två år.
En enkät utdelades för att försöka kartlägga

eventuell tidpunkt för mötesträffar, där det
skall kunna gå att få så många som möjligt
till dessa evenemang.
Vid övriga frågor kom timpengdebitering
upp som en diskussion där samtliga var över-
ens om att denna är alldeles för låg. Detta blir
nu extra hett då vi med all säkerhet kommer
att tappa materialförsäljning i samband med
flera nyetableringar av varuhus såsom
Bauhaus, Rusta, Ikea m.fl. Så nu är det dags
att se över timpengen för att få egentäckning

Vi hade som vanligt vår föreningsstämma
den 29 november i Göteborg, jag vill  speci-
ellt tacka alla mötesdeltagare för den upps-
kattning jag fick på vårt möte i form av bil-
jetter till Operan mm.

Det ser ut att bli en dämpad konjunktur under
första delen av 2004 i alla fall när det gäller
investeringar inom industrin. Undantag är
Volvo Lastvagnar som har stora order på väg
in både i Göteborg och Skövde. Astra Zeneca
har fortsatta utbyggnadsplaner i Mölndal
under kommande år. Arbetena med ombygg-
nader och renoveringar av bostäder fortgår
för HSB, Riksbyggen, Poseidon och Brf- för-
eningar, däremot upplever jag att nybyggna-
tion av lägenheter är avtagande, detta kan
bero på att nyproduktionskostnaden är allde-
les för hög. En ökande arbetslöshet minskar
dessutom hyresgästernas förmåga att betala
dessa höga hyror. Däremot känns service och
underhållssektorn bra mycket stabilare.

Slutomdömet av detta blir att det ser ut som
om de större koncernerna har eller får något
sämre sysselsättning medan de medelstora
och mindre rörföretagen får fortsatt fullt upp.

En viktig del att jobba med under det kom-
mande året är våra nuvarande matrielleveran-
ser och den kostnadstäckning från dessa som
är på väg från oss i ökad utsträckning. Detta
innebär, som jag ser situationen, att vi måste
upp med timdebiteringen till samma nivåer
som övriga servicebranscher, så som bilverk-
städer, vitvaror, radio, tv med flera, där tim-
debiteringen är på 500-600 kronor. Vi måste
också komma dit inom en inte alltför avläg-
sen framtid.
Garantiansvaret när vi monterar tillhanda-
hållet material är ett annat problem som
måste diskuteras och lösas .

Bristen på kvalificerade projektledare är ett
akut problem som måste lösas omgående.

Adekvat utbildning saknas i Västsverige
sedan Chalmers lagt ner YTH-utbildningen.
Däremot har vi lyckats med att få upp antalet
VVS-lärlingar vilket är glädjande, här kan vi
säga att vår satsning slagit väl ut.

Jag önskar alla En God jul o Gott Nytt År .

Conny Björk 
Ordförande VVS2000

Vi tar nu steget in i ett nytt sätt att tänka vad
det gäller Internet.
Med den nya plattformen Iweb från Intervex
så har vi möjlighet att använda hemsidan som
en sambands-central för VVS 2000. Där sam-
lar vi den information som förtroendevalda
och medlemmar behöver ha tillgång till.

Detta är möjligt tack vare lösenords-skyddad
inloggning, där man har olika behörighet
beroende på vad man ska ha tillgång till.
Jag hoppas att ni som är medlemmar i VVS
2000 kommer att tycka om den nya sidan,
och att ni kommer att använda den som ett
naturligt sätt att söka information om VVS
2000. 
Oavsett om det gäller att ta reda på ett tele-
fonnummer till en kollega, eller att se vilka
erbjudanden som är aktuella eller vilka kur-
ser som är på gång.Du kan även skicka in ett
adressändrings formulär om dina uppgifter

inte är rätt i registret, detta formulär ligger
under medlemssupport.
Har ni önskemål eller synpunkter på vad
hemsidan skall innehålla så hör av er till mig.
Det är medlemmarnas behov och önskemål
som skall vara ledstjärnan vad det gäller
innehållet på hemsidan.

Så tveka inte! Gå till www.vvs2000.com och
skicka in din ansökan om inloggnings konto,
det är kostnadsfritt.

Webbansvarig
Ulf Jonson

för de tjänster vi utför.
Därefter hade Glynwed med deras represen-
tant Niclas Johansson en produktinformation.
Den goda pyttipannan bjöd Glynwed på.
Sedan startade bowlingtävlingen där det
skulle visa sig att Rune Johansson på Rör och
värme stod sig starkast. 
Tvåa kom Lars Bryngelsson, NVS. Trea kom
Niclas Johansson, Glynwed.
I damklassen tog Petra Hagberg hem segern
och som god tvåa kom Pia Olsson.

Vid pennan
Jerry Eriksson

Hallands-
sektionen
Efter ett aktivt år i Hallandssektionen hölls
ett välbesökt höstmöte för medlemmarna den
29:e oktober. Ordförande Krister Andreasson
informerade om de projekt som det arbetas
med ute i sektionerna. Hallandssektionens
arbete med att ta fram en undersökning om

hur kunderna uppfattar VVS-branschen pre-
senterades och diskuterades. Därefter lämna-
des ordet till Rikard Hanson, styrelseledamot
i VVS-I, för information därifrån.

Lärlingsfrågan och de krav som ställs på lär-
lingar engagerade många på mötet och det
blev en livlig diskussion. När mötet var
avslutat fick vi information från Hans Nexing
på Dahl och Torgny Strandberg på TA och
därefter bjöds det på en bit mat.

Därefter fortsatte vi till ishallen i Halmstad
för att se när Halmstad Hammers spelade mot
Rögle BK. Till deltagarnas stora glädje sluta-
de matchen 5-1. 

Avslutningsvis ser vi fram emot ett nytt aktivt
år i föreningen och hoppas att våra medlem-
mar fortsätter att besöka våra möten och
engagera sig i vårt arbete.

Leif Lindvall



Åby-travet var återigen plats för sektionsmö-
te i VVS-2000, för Göteborgssektionen var
det ungefär nio år sedan sist, då det första
historiska mötet ägde rum, tänk vad tiden går. 

Den här gången var det dags för sedvanligt
höstmöte, almanackan visade torsdagen den
13 november. C:a 30 deltagare hade samlats i
en av travets konferenslokaler, där Conny
Björk inledde mötet. Anders Bergvall redo-
gjorde för vårträffen i Botaniska trädgården.

Lennart Pettersson tog upp Byggcentrums
vara eller icke vara till diskussion bland
mötesdeltagarna. Alla var eniga om att det
nya systemet med förbokade rådgivningsti-
der är bra och att vi bör fortsätta profilera oss
på Byggcentrum, dock med en viss bantning
som tex villadagarna som är på helger och
svåra att bemanna.

Tryggve Gustavsson (VVS-I) informerade
från VVS-utbildningen på Lindholmens

VVS 2000

Åby-travet
FAVORIT I REPRIS FÖR GÖTEBORGSSEKTIONEN

Information från styrelsen
En väl fungerande organisation för ett växan-
de antal medlemmar. Här har vi arbetat in-
ternt med att organisera oss för att bli mer
effektiva och kunna vara ännu mer aktiva till
förmån fört våra medlemmar. Detta har inne-
burit att vi säkerställt att bl.a. administrativa
uppgifter blir genomförda genom att avlasta
våra ideellt arbetande medlemmar med
inhyrd personal, uppdaterat våra stadgar för
att passa den nya utåtriktade organisationen,
säkerställer att de ideellt arbetande medlem-
marna känner att deras arbete är utvecklande
roligt. 
De viktigaste punkterna vi planerat under
2004 är:
• Att skapa ett kontinuerligt arbetssätt för att 

erbjuda våra medlemmar minst en årlig 
lokal träff med inriktning social och/eller 
lärande verksamhet

• Arbeta med att hjälpa våra medlemmar 
inför den nya marknadssituation som upp
kommer när lågprisföretag säljer VVS-
material.

• På ett mer aktivt sätt arbeta med våra 
”tysta” medlemmar som sällan dyker upp 
på några av våra aktiviteter. 

Skapa en bevakning av relevanta nyheter på
marknaden
Vi i styrelsen vill tacka för den fina lokala
insats som är gjord och vi ser med stor gläd-
je fram mot vårt gemensamma arbete 2004.

Anders Bergvall

Gymnasium. Utbildningen blir glädjande nog
allt mer populär och antalet sökande fortsät-
ter att öka. Tryggve flaggade dock för pro-
blem med lärlingarnas slutprov, som görs
efter fullgjord lärlingstid på företaget. Det
visade sig att vid senaste provet var det
endast tre av fjorton som blev godkända. 

Företagen måste ta ett större ansvar och se till
att lärlingarna får varierade arbetsmoment
under sin lärlingsperiod samt att dom får
möjlighet att träna lite extra inför slutprovet
både teoretiskt och praktiskt. Särskild gäst
vid mötet var Ulf Jonsson, Ulf som numera
sadlat om och jobbar bla för VVS-Infor-
mation i Stockholm, han sitter också med i
Föreningsstyrelsen för VVS-2000 där han
under året arbetat med en ansiktslyftning av
vår hemsida www.vvs2000.com. 
Ulf guidade oss runt på hemsidan och visade
upp det mesta, sidan är väl värd ett besök
man kan nu ta del av nyheter, aktiviteter,
dokumentation, adresser, erbjudanden och
mycket mycket mer. Efter mötet var det dags
för rundvandring på stallbacken innan vi
intog den egna logen där det serverades pytt i
panna.

Det spelades flitigt bland deltagarna. Den
gemensamma V5:an misslyckades men en
och annan enskild vinnare blev det nog ändå.

För Göteborgssektionen

Anders Bergvall

Ett av styrelsens mål under 2003 var att från
och med i år och fortlöpande efter varje års-
möte informera i infobladet om hur vi lyckats
med våra uppsatta mål under året. Vi kommer
att presentera resultatet av de viktigaste av
uppgifterna som vi arbetat med men under
innevarande år. Vi kommer också att presen-
tera de viktigaste målen som vi kommer att
arbeta med under nästkommande år, dvs i
detta fallet 2004.

Ansvarig för att rapportera detta årligen är
Göteborgssektionen och intresserade med-
lemmar kan alltid vända sig till Göteborgs-
sektionen eller till er lokala sektion för mer
information.
Inför 2003 sattes en rad mål upp för att
utveckla vår organisation. Arbetet utforma-
des rent praktiskt så att varje sektion fick
uppgiften att arbeta fram en lösning på ett av
målen. De mål som blev över hanterades av
styrelsens arbetsutskott (AU). 
Det har varit ett mycket aktivt år där alla sek-
tioner har genomfört sitt bidrag på ett allde-
les utmärkt sätt. Det känns att det finns en
stark drivkraft i hela organisationen.

De viktigaste genomförda aktiviteterna under
2004 var att skapa:
Olika ekonomiska erbjudanden för våra med-

lemmar och deras anställda. 
Här har medlemmarna i VVS 2000 numera
rabatter på bensin, hotell, glasögon, hemsi-
dor, nätanslutna företagspresentationer, admi-
nistrativt program (Scrollan) och sjukvårds-
försäkring.

Ett kontinuerligt arbetssätt för att ta reda på
vad slutkunderna tycker om VVS branschen.
På mötet hade Hallandssektionen gjort en
test på ett antal slutkunder och resultatet av
denna visades och rönte stor uppskattning av
deltagarna på föreningsstämman. Slutsatsen
blev att det finns mycket att lära från våra
slutkunder på hur vi skall kunna förbättra
anseendet för vår bransch.
Ett kontinuerligt arbetssätt för att kunna
erbjuda våra medlemmar relevanta lokala
utbildningar.
Här kommer Värmlandssektionen att vara
ansvarig med Lars Byhlin som samordnare.
Frågor och tipps kan med fördel lämnas till
honom genom vår hemsida. 

En ny hemsida i avsikt att bli tydligare med
vår organisation och förbättra dialogen med
våra medlemmar. Vi uppmanar alla att besö-
ka denna nya hemsida för att ta del av all
information som finns där. Hemsidans adress
är www.vvs2000.com
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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
VVS 2000 Support c/o Marianne Bouvin
Lillekärr Södra 164 425 31 Hisings Kärra 
Mobil 073-403 98 08 Tfn 031-57 38 02 
E-post  marianne.bouvin@vvs2000.com 

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

Styrelse och kontaktpersoner

I början av september arrangerades energi-
och miljömässa på Åhaga, Borås gamla lok-
verkstad. 13 medlemsföretag engagerade sig,
och tillsammans med ledande leverantörer
byggde vi upp en monter om drygt 100 kvm.
Av olika orsaker var intresset för mässan inte
så stort som vi hade hoppats på med ganska
få besökare som följd.
Det kom ca 1.000 besökare fördelat på de 3
dagarna, och de som var intresserade av våra
lösningar med bergvärme, luftvärme, vedeld-
ning, reglerautomatik, radiatortermostater
och t.o.m solvärme, blev väl omhändertagna
av våra medlemmar. Sektionen är nöjd med
arrangemanget som helhet, men visst hade vi
förväntat oss fler besökare.
Boråsarna stod också som värd för förenin-
gens gemensamma aktivitet för året. Vi valde
att förlägga den till Borås Djurpark, där vi
fick en heldag med personlig guidning bland
alla djur. Guideturen gick också in bakom
kulisserna , med mycket intressanta berättel-
ser om allt ifrån det första lejonet som kom
till Borås, in genom tullen i Helsingborg bak
i en Volvo duett.
Arrangemanget var riktat till hela familjen,
och med tanke på att det strulade lite grann
med inbjudningarna kanske arrangemanget
skall genomföras nästa år igen.
Höstmötet gick av stapeln i november. Det
nya stadgeförslaget diskuterades, och sek-

Boråssektionen, en plats 
att mötas och trivas i

tionsledningen kompletterades med Rolf
Karlsson från Limmared, vilket gör att det nu
i sektionens ledning finns representanter från
Borås, Alingsås, Svenljunga-Tranemo samt
Ulricehamn. Vid nästa höstmöte har vi som
målsättning att även få med representant från
Kinna-området. Då är sektionen geografiskt
heltäckande.
Den aktiva delen av höstmötet ägnades åt i
huvudsak Internet. Vi fick genom Ulf Jonsons
försorg en rejäl genomkörare på vår hemsida
och hur vi bäst kan använda informationen
som finns på VVS-I:s hemsida med RSK-pro-
duktdatabas mm. Mycket givande.
Vårplaneringen är klar och vi satsar på:
• Bowlingturnering i januari
• Besök på FM Mattsson med ishockey i 

februari-mars
• Dartmästerskap med besök på LK-Pex i 

Ulricehamn.
• Datautbildning lokalt.
Som synes mycket socialt kombinerat med
praktisk utbildning och teori.

Lars Högberg
Boråssektionen

Värmlandssektionen
Värmlandssektionen har haft ett möte under
hösten. Det var torsdagen en 13 november, på
Bravidas kontor i Karlstad.
Frågor som diskuterades var bla. behov av
utbildning, och upplägg för hur det skall kun-
nas genomföras inom VVS 2000s samtliga
sektioner. Det har också varit den arbetsupp-
gift som sektionen fått att arbeta med från
styrelsen centralt. Utbildningar kommer att
starta under våren 2004 och vi här i Värmland
kommer att köra en sk. testutbildning, för att
se hur det fungerar. Den nya hemsidan pre-
senterades för deltagarna. Alla förmåner som
VVS 2000 anslutna företag har att tillgå
under fliken erbjudanden på hemsidan är för
närvarande sju stycken. Om medlemsföreta-
gen utnyttjar de olika möjligheterna som er-
bjudes, så finns det pengar att spara in med
hjälp av de förmånliga avtal som tecknats.
Deltagarna tycker att hemsidan med dess er-
bjudanden och övriga inslag ser intressant ut.
Många företag visade intresse för att åka till
Göteborg och deltaga i VVS 2000s Före-
ningsstämma i slutet på november. Åtta
stycken VVS-are med fruar kommer att resa
ner till mötet. 
Värmlandssektionen vill önska Er alla En
God Jul och Ett Gott Nytt År.
(VVS-företag inom Värmland som har till-
gång till detta infoblad och vill ha informa-
tion om VVS 2000 kan kontakta Lars Byhlin
på 070 5815578 eller via e-mail 
lars.byhlin@vvs2000.com)


