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VVS 2000

Ordföranden har ordet

Föreningsstämma 2004

Nu är 2004 ett avslutat kapitel i VVS 2000.
Det har varit ett händelserikt år med många
arbetsuppgifter för oss i styrelsen och arbets-
utskottet.Vi hade som vanligt ett välbesökt
möte på Opalen och det är det som värmer
och gör att man vill jobba vidare när man
känner respons av medlemmarna på före-
ningsstämman.
Vi har redan börjat planeringen inför vår 10-
årsjubileum 2005 som jag hoppas att alla
våra medlemmar kommer att närvara på.
Jag vill nämna något om konjunkturläget i
vårt område det verkar som vi går emot en
omfördelning genom att alla våra mindre och
medelstora medlemsföretag har oerhört
mycket att göra, medan våra stora företag
och koncerner har en sämre orderingång,
man kan undra om detta är något vi får lära
oss att leva med? Är det våra Eu-bröder runt
om som upptäckt den svenska marknaden?
Om det är så lär vi nog få lära oss att leva
med detta tills dom får upp sina hemlands-
löner och det lär ju ta några år.
Jag hörde att Scanraff i Lysekil har eller skall
lämna ut ett stort el-jobb till ett Italienskt el-

företag. Detta
ställer ju till pro-
blem för våra
svenska el-före-
tag och det kan bli så även inom vår sektor 
att jobben tar nya vägar så detta har nog kom-
mit för att stanna.
Det kommer att bli än viktigare för myndig-
heter beställare och byggföretag att ha koll på
att man anlitar seriösa företag med tanke på
F-skattsedel osv så vi alla kan känna att vi
konkurrerar på lika villkor. 
Tillväxten på VVS-montörer ser ut att vara
tillfredsställande för tillfället om man ser på
1:a-handssökanden till våra vvs-utbildningar
och det känns tryggt. Däremot blir det allt
svårare att få tag på kvalificerade projektle-
dare. Så här har vi i branschen en svår nöt att
knäcka, om man nu skall vara lite vitsig i
juletid.
Slutligen önskar jag alla en God jul och ett
Gott Nytt År

Conny Björk
Ordförande VVS 2000

Ett alltid lika säkert jultecken är ”årsmötet” i
VVS 2000 numera benämnt som före-
ningsstämma, det är inne på sitt nionde år,
tänk vad tiden går. Bland julskyltning och
julbord träffades branschen den här gången
som vanligt lördagen före första advent.
Scandic hotell Opalen i Göteborg var platsen
för möte och övernattning.

Ett sextiotal medlemmar från hela regionen
deltog i VVS-2000 föreningsstämma och
Septemberfondens årsmöte.
Vår trogne ordförande Conny Björk höll som
vanligt i ordförandeklubban, för dagen också
i Septemberfonden eftersom Lennart
Friggeråker ej kunde närvara.
Det förrättades en del val både för VVS 2000

och Septemberfonden. Anton Wyss, ordinarie
revisor som varit med sedan begynnelsen gav
en exakt ekonomisk rapport innan han var
tvungen att hasta iväg till flygplatsen.
Peter Garnbratt, adjungerande styrelseleda-
mot gav en utförlig lägesrapport från styrel-
sens arbete under året.
Peter pratade om vår vision där vi talar om en
branschorganisation som består av de bästa
företagen som genom gemensam marknads-
föring blir stor nog för att kunna få
genomslagskraft mot slutkund och kunna
påverka myndigheter och fabrikanter till
medlemmarnas fördel.
Styrelsen arbetar sedan några år tillbaka efter
en aktivitetsplan, där aktiviteter och nya frå-
gor förs in, planen är uppdelad med tids-
aspekter och ansvar för respektive aktivitet.
Aktivitetsplanen revideras och stäms av på
varje styrelsemöte. Peter sammanfattade
aktivitetsplanen så här långt, han berättade
bland annat om en aktivitet vilken har varit
att besöka ”tysta medlemmar” i regionen.
Peter och Conny har rest runt i Skaraborg och
besökt ett antal företag för att få lite inblick i
deras verksamhet och samtidigt få med sig
lite synpunkter på VVS 2000 i allmänhet,
målsättningen är att göra en resa inom varje
sektion. 
En uppföljning på hur styrelsemedlemmarna
och ledningsgruppmedlemmarna upplever
sitt förtroendearbete pågår för närvarande.
Den gemensamma sommaraktiviteten som
arrangeras av sektionerna, hade det här året
nått fram till Göteborgssektionen. Det blev
en sevärd rundtur med Paddanbåtarna som
hade slutmålet Liseberg, vädret var lite osta-
digt denna sista helg i augusti men humöret
var på topp bland deltagarna och alla verkade
nöjda med dagen, tyvärr hade inbjudan inte
kommit fram till alla vilket beklagas.
Sommaraktiviteten upphör nu, men kommer
kanske tillbaka i någon ny skepnad framöver.
Ulf Jonson som lagt rörtången på hyllan och

nu ägnar sig heltid åt data, jobbar bla för
VVS-Information i Stockholm och sitter
också med i Föreningsstyrelsen för 
VVS 2000 där han främst arbetar med vår
hemsida www.vvs2000.com. guidade oss
runt på hemsidan och visade upp det mesta,
sidan är väl värd ett besök, man kan ta del av
nyheter, aktiviteter, dokumentation, adresser,
erbjudanden och mycket mycket mer.
När det gäller erbjudanden finns det en hel
del riktigt bra avtal som Boråssektionen varit
med och tagit fram för alla medlemmar. Idag
har vi bland annat avtal med Preem, Synsam,
Scandic för att nämna några.
Peter avslutade mötet med en ”metaforisk
resa”, resan belyste hur olika vi människor
upplever och ser på förändringar samt vårt
beteende när vi ställs inför dessa, tänkvärt i
denna föränderliga tid.
Kvällen bjöd på mat och underhållning i
bästa krogshowanda med Magnus Uggla på
Rondo. 

För VVS 2000 / Anders Bergvall



Det var en del av ingredienserna när
Göteborgssektionen träffades
den första november.
Höstmötet hölls på
Scandic hotell
Opalen i Göteborg
inför ett trettiofemtal
deltagare.
Conny Björk ledde det för kvällen något
komprimerade mötet eftersom det stundade
match i Scandinavium.
Anders Bergvall summerade vårmötet på
Säve skjutbana.
Byggcentrums vara eller icke vara diskutera-
des, verksamheten där känns inte längre helt
rätt, mycket har hänt sedan starten, idag finns
det mer uppdaterade och större utställningar
runt om på bland annat bygg- och vvs-varu-
hus. Mötet enades därför att avveckla vvs-
rådgivningen till nästa säsong.
Conny informerade om att VVS-I önskar
samarbeta med VVS-2000 i frågorna kring
eliminering av legionella, säkra vatteninstal-
lationer mm. Mer information kommer.

Jönköping där han hade tittat närmare på
yrkesprovet som lärlingarna gör efter
fullgjord praktik hos företagen.
Problemet med dåliga handlingar togs åter

igen upp, det kom för-
slag på en gemensam
skrivelse till de större
beställarna för att

påtala problemen, samt
att man till ett medlemsmöte

bjuder in några representativa VVS-kon-
struktörer till en diskussion. Styrelsen arbetar
vidare med uppslagen. Felaktigheter i hanter-
ingen av LOU (lagen om offentlig upphand-
ling) var också en fråga som diskuterades, det
konstaterades att okunskapen finns både hos
oss entreprenörer och beställarnas handläg-
gare, vilket ibland medför märkliga upp-
handlingar och överklaganden.
Efter avslutat möte var det dags att förflytta

sig till restaurangen där det bjöds på pytt i
panna och sedan vidare till ett fullsatt
Scandinavium. Frölunda och ett stjärnspäck-
at Modo stod för bra underhållning i en
svängande match som Frölunda lyckades
vinna till slut i sudden death.

För Göteborgssektionen
Anders Bergvall

VVS 2000

Tryggve Gustavsson redogjorde för det nya
sjuklöneavtalet som träder i kraft redan år
2005 och som leder till ett ännu större ansvar
för arbetsgivaren. Tryggve redovisade även
läget från VVS-utbildningen på Lindholmens
gymnasium där intresset fortfarande är stort
för just vår bransch. Anders Molander flika-
de in med en rapport från ett studiebesök i

Höstmötet som var planerat till den 23
november fick ställas in pga det snöoväder
som drog in över vårt landskap.

Ett par stycken nya företag har kontaktats för
medlemsanslutning till vår organisation och
kommer  att ansöka om medlemskap under
januari månad 2005. Besök vår hemsida för
aktuella upplysningar samt de fina erbjudan-
den som finns att tillgå www.vvs2000.com

Planera redan nu nästa års preliminära mötes-
tillfällen. Torsdagen den 25 januari 2005,
Onsdagen den 9 mars 2005. Vi återkommer
med mötesplatser samt innehåll.

Värmlandssektionen vill passa på och önska
alla En God Jul och Ett Gött Nytt År (VVS-
företag inom Värmland som har tillgång till
detta infoblad och vill ha information om
VVS 2000 kan kontakta 
Lars Byhlin på 070-5815578 eller via 
e-mail lars.byhlin@vvs2000.com)

Hans Skantz

Lars Byhlin
VVS support

Värmlands-
sektionens

medlemsmöte

Höstmöte, pytt i panna 
och Foppa

Boråssektionen hade förlagt sitt höstmöte till
curlinghallen där vi mest liknade bambi på
hal is. Då poängberäkningen var en veten-
skap i sig utsågs alla till vinnare. Efter denna
kamp intogs het tai-mat med en bägare malt.
På mötet hölls erforderliga val och vi disku-
terade en del om utbildningen för våra bli-
vande montörer. Det kommer skrämmande
rapporter angående skolans resurser; INGET
MATERIAL, SJUKSKRIVNA LÄRARE
SOM INTE ERSÄTTES OSV.
Tomas Persson från Abri representerar nume-

ra yrkesnämnden för VVS 2000 så vi hoppas
att vi kan påverka skolan att rörmontörer fak-
tisk kommer att behövas länge än. Det
bestämdes också att vi snarast ska anordna en
kurs om AB 04. I övrigt har vi planerat att
besöka Göteborg under våren för att titta på
(indianerna) ishockey spelar dom har vi hört. 
I övrigt önskar vi all en  god jul och gott nytt
år!

Boråssektionen
Anders Andersson

Boråsarna på glatt höstmöte

Sammankomsten ägde rum 2004-11-18 i
Älvhögsborg, Trollhättan.
Tyvärr var uppslutningen inte så bra. Bravida
ställde dock upp stort. Totalt var vi ca 20 per-
soner.
Glenn Malmberg, Bravida, avtackades för
tiden i sektionen. Han har även varit aktiv i
huvudstyrelsen. Glenn går vidare och vi öns-
kar honom lycka till i sin nya tjänst. Vi hop-
pas på återseende i VVS-branschen inom en
snar framtid.
Kent Nyckel, Bravida, samt Rune Johansson,
Rör & Värme, invaldes i sektionen. Jerry
Eriksson, Västsvenska Värme & Sanitet,
återvaldes. Pierre Ahlmqvist, Rör & Värme,
sitter även han kvar 1 år ??

Glenn avslutade mötesförhandlingarna.
Retherm, som representerades av Janne
Benjaminsson och Joakim Andersson, bjöd
på  pyttipanna samt höll information om sina
produkter. När kallvatten blir varmvatten dis-
kuterades flitigt. Vi tackar för deras medver-
kan. 
Ulf Jonsson var även med och förevisade
VVS-2000 hemsida och dess erbjudanden
mm.
Bowlingtävlingen vanns av Johan Wennberg.
Tvåa blev Glenn Malmberg och trea blev
Johan Larsson.
God jul och Gott Nytt År önskar sektion
Fyrstad.
Vid pennan - Jerry Eriksson

Fyrstad bowlar och har 
medlemsmöte
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Hallandssektionen

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

Sverige
porto
betalt

Styrelse och kontaktpersoner

Hallandssektionen
på hal is

Den 9 december träffades medlemmar i
Hallandsektionen på Kristineheds övnings-
bana för halkkörning. Träffen inleddes med
ett teoriavsnitt som bland annat tog upp 
däcksval, mönsterdjup, vinterväglag mm
samt hur last påverkar fordonets egenskaper.
Vi fick se en kort video om hur en polisbil
lyckades dokumentera en avkörning som
berodde på att bilen fick vattenplaning på
bakhjulen, detta lyckades föraren aldrig reda
ut, och olyckan var ett faktum. Alltså bästa
däcken bak!!

Efter teorin blev det lite praktik på ”verkligt”
fall. Två och två fick vi sätta oss i en bil som
var infäst i en vagga vilket möjliggjorde att
det gick att snurra densamma runt sin egen
axel, väl upp och ner så skulle deltagarna ta
sig ur bilen, bara att knäppa upp bältet var en
prövning. 

Så var det äntligen dags att ta sig ut på halk-
banan, vi äntrade bilarna som anläggningen
höll med och som var specialpreparerade
eftersom det var möjligt att koppla in och ur
ABS bromsarna.

Övning 1 var att i en högersväng som begjuts
med vatten (+specialunderlag) köra igenom
med en viss hastighet som övningsledaren
bestämde. Enda sättet att komma igenom var
att på egen hand anpassa hastighet efter för-
hållandet som var, vissa kallade det feghet
men nog vill jag säga klokhet!

Övning 2 Var ett bromsbrov med undanma-
növer för en fiktiv älg som väl var bestod av
vikbara koner. Vi fick börja med bromsprovet
i 50 samt 60 km kastighet, både med och utan
ABS. Bromsträckan i 60 km blev ca 100

meter och glöm det där med undan manö-
ver!!
De som ville fick avsluta några rundor med
egen bil, för att känna skillnaden och lära
känna sin egen bils egenskaper.

Som avslutning kan vi som var med, konsta-
tera att det som har störst inverkan är
mönsterdjup och hastighet. Det som nog för-
vånade de flesta av oss var att bromsträckan
blev LÄNGRE med ABS än utan!!

God jul och kör försiktigt

HALLAND
Krister Andréasson


