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Föreningsstämma med mersak
Årets Föreningsstämma hölls på Hotell Lise-
berg Heden i Göteborg lördag 2 december. Den
blev så välbesökt, kreativ och framtidsinriktad
som styrelse och sektionsansvariga hoppats.
Förutom de stadgeenliga punkterna stannade
diskussionerna länge vid resultaten av den
nyss avslutade slutkundsundersökningen, ba-
serad på både privat- och företagskunder till
VVS 2000-företag. Avsikten är att ge feedback
till medlemmarna och stärka branschens
anseende. Denna undersökning bekräftade och
stärkte VVS 2000–företagens värde och höga
kvalitet. Faktorer som fick höga betyg var: kva-
litet på arbete, håller tidplan och bransch-
kunnande. En framgångsfaktor som kom fram
var att ”trevligt bemötande” hänger intimt sam-
man med ”duktiga”– något som alla deltagarna
givetvis tog till sig.
Nya marknadsföringsgrepp presenterades, där
medlemmarna i VVS2000 kommer att mark-
nadsföras lokalt med föreningens kvalitets-
status. bl.a. den lokala DR-kampanjen. VVS
2000 INFORMATION (nyhetstidningen du nu
håller i handen) fick mycket beröm och tips till
flera nya projekt att skriva om.

B R A N S C H K L I P P
Härryda väljer avfuktning i sina
renvattenanläggningar
VA-branschens jakt på höga energikost-
nader var ett av skälen till att Härryda kom-
mun valde avfuktare speciellt anpassade för
VA-verk och låga temperaturer, i sina ren-
vattenanläggningar. Man slipper fukt på
väggar, vatten på golvet samt kondens på
röret – och vinner en gladare atmosfär där
det blir roligare att jobba.

Mindre olja och el, mer biobränsle 
Användningen av olja till uppvärmning och
varmvatten i bostäder och lokaler minskade
med 32% mellan 2004 och 2005. Använd-
ningen av elvärme minskade med 9%. 
Det visar energistatistik för småhus, fler-
bostadshus och lokaler som SCB tagit fram
på uppdrag av Energimyndigheten.

Pellets istället för olja...    
I Floda, ett par mil utanför Alingsås i
Västergötland, har två bostadsrättsföre-
ningar bytt den gemensamma oljepannan
mot en pelletsanläggning. Enbart under
2006 sparar man nästan en miljon kronor.
Och gör samtidigt en insats för miljön. 

Nära dig. Det lovar vi!

Välkommen till våra DahlCenter i 

Karlstad, Arvika, Skövde, Trollhättan, Borås, 

Varberg, Göteborg Gamlestaden,

Hisings Backa och Halmstad.

För att hitta dit besök www.dahl.se

Spektakulär uppvärmning
guld värd för Borås

På Kavelbrogymnasiets Energiprogram VVS
har man många förstahandssökande elever
från högstadiet med höga intagningspoäng.
- Det är precis så som vi på Energi vill ha det -
motiverade elever med bra betyg från grund-
skolan - säger Bengt och Sören Andersson,
yrkeslärare på Kavelbrogymnasiet i Skövde.

Forts sid 4

Ingen har väl undgått vart guldet tagit vägen i
år. Borås Stad insåg vikten av en professionell
evenemangsarena som kunde utnyttjas i stort
sett året om. Så föddes Borås Arena, en
modern anläggning byggd med både känsla
och modern uppvärmningsteknik.
- Detta är en mycket medveten och lönsam
investering för Borås Stad, menar Stig Johans-

son, anläggningschef på Fritids- och Turist-
kontoret. Äntligen har staden fått den evene-
mangsarena som både föreningar, invånare,
företag och politiker länge kännt ett stort behov
av. Nu kan man tack vare det uppvärmda
konstgräset och andra speciallösningar ha
evenemang i stort sett året runt. Och som om

Kavelbrogymnasiets
Energiprogram VVS står 

högt i kurs hos alla

Svenska Mästarna IF Elfsborgs hemmaplan på Borås Arena.

Forts sid 3
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I en bransch som går som tåget och med en
efterfrågan som hela tiden växer, är det extra
viktigt att uppdragen genomförs av kvalifi-
cerade och seriösa VVS-montörer. Lärlings-
utbildningen på Installatörernas Utbildnings-
Centrum i Katrineholm är en viktig länk för
branschens fortsatta framgångar.
- För oss på Kungälvs Rörläggeri har det sedan
första lärlingen vi anmälde, varit självklart att
skicka våra nyanställda på denna välriktade
utbildning. Jag tycker att både skolan, lärarna
och själva utbildningen är unik och bäst i
landet. Man har tuffa krav på eleverna vilket
gynnar eleven själv och oss som arbetsgivare.
Systemet med utvalda utbildningsperioder
samtidigt som vår medarbetare arbetar på
”hemmaplan” övrig tid, ger både honom/henne
och vårt företag en bra mix av teori, kunskaps-
lyft, nytänkande, vardaglig problemlösning och
nöjda kunder, säger vd Jerry Olsson. – Vi ser
det som några av våra bästa investeringar. Att
själva få forma nya medarbetare samtidigt som
IUC ger de välbehövliga tekniska och teoretiska
kunskaperna känns både tryggt och inspire-
rande, avslutar Jerry.

Fakta om 
IUC står för Installatö-
rernas UtbildningsCentrum och finns i
Katrineholm. IUC är en stiftelse där ägarna
är Katrineholms kommun, VVS-Installa-
törerna, Svensk Ventilation, Kylentreprenö-
rerna och Svep (värmepumpar). 

En lärling som börjar på ett VVS-företag
utan någon utbildning i VVS måste arbeta
8500 timmar (5 år) som lärling innan han
eller hon är färdigutbildad VVS-montör.
Under sin lärlingstid ska han/hon utbilda sig
på IUC under 16 veckor i yrkes-/fackteori
och svets. Utbildningen är uppdelad på 4
perioder där varje period omfattar 4 veckor.  
Man brukar kallas till de första 4 veckorna
efter 6 månaders anställning och därefter
varje halvår. Med dessa tidsintervaller
brukar det ta 2 år innan man är klar på IUC.

När en lärling är klar i IUC och arbetat sina
8500 timmar får han/hon göra ett yrkes-
examensprov som omfattar ett teoriprov på
4 timmar och ett praktiskt prov på 24
timmar. När man har klarat sitt yrkes-
examensprov får man ett utbildningsbevis
som styrker att man är en färdigutbildad
VVS-montör.

Kostnaden för de 16 veckorna på IUC är
kurskostnad och logi cirka 65 000 kr,
traktamente och resekostnad cirka 10 000
kr plus lön till lärlingen. Beroende på vilken
lön som lärlingen har brukar kostnaden sluta
på 120-150 000 kr. Från VVS-branschens
yrkesnämnd får företag som utbildar
förtagslärlingar på IUC ett bidrag med cirka
27 000 kr per lärling. Efter det att lärlingen
klarat sin yrkesexamen får företaget från
yrkesnämnden 10 000 kr som en gratifika-
tion. För mer info www.iuc-utbildning.se

VVS2000

C O N N Y S   L E D N I N G

Kompetens,
kompetens,

kompetens...
Det pratas mycket om
rekryteringar, brist på bra medarbetare,
högkonjunktur och framgångsrik bransch.
Visst går  det bra. Men vi får aldrig slå oss till
ro och tro att nu går allt vår väg. Nu är det
än viktigare att förstärka vår profil och vår
organisations fördelar. Att visa på det
smarta i att anlita auktoriserade VVS-
montörer och -företag. Tillhörigheten till en
aktiv och framåtsträvande branschorga-
nisation som VVS 2000 är en god inves-
tering i kunskapshöjande nätverk och ett
eget språkrör och diskussionsforum i
branschen.

Våra regionala sektioner – Borås, Fyrstad,
Göteborg, Halland och Skaraborg - är
speciellt värdefulla. Närheten och kunska-
pen om lokala frågeställningar, problem-
situationer och framgångssagor är angelä-
genheter som är så viktiga för att behålla
och förstärka vitaliteten och intresset för
och i vår förening.

Sysselsättningsgraden i vår bransch och
bland våra medlemmar är fortsatt hög. VVS-
utbildningens yrkeslinjer har aldrig haft så
många elever. Utbildningen för Säker
Vatteninstallation har verkligen slagit ige-
nom med kraft, inte minst bland våra egna
medlemmar. Våra stipendier och fonder
röner stor uppskattning både bland premi-
erade elever och utbildningsorganisationer.

VVS-företag som får nya ägare, projekt där
man utnyttjar spetsteknologin i ultramoder-
na sportarenor som t.ex. Borås Arena och
läroanstalter som hela tiden ser till att ligga i
framkanten av ny teknik och yrkeskun-
skaper – visar att man inom branschen vå-
gar ta ut svängarna vad gäller nytänkande,
teknik, nya material och yrkeskunnighet. Det
är vi stolta över.

Jag vill också passa på tillfället att välkomna
Lennart Petersson från NVS som ny sek-
tionsordförande för Göteborg. Lennart höll i
ordförandeklubban med bravur under
sektionens välbesökta ärtsoppelunch den
16 nov.

2007 väntar nya utmaningar - och möjlig-
heter! Juridiken är viktig, både för stora och
små företag, när vi ska fortsätta att göra bra
affärer. Internetbaserad information är redan
en del av vår dagliga verksamhet och våra
affärer. Kraven på ökad auktorisation, t.ex.
Branschreglerna Säker Vatteninstallation,
skapar bättre och säkrare affärer. Listan kan
göras lång.
Är du inte medlem ännu? Välkommen i
gänget. 
Gott Nytt 2007 – och 
tack för ett fantastiskt 
2006!

Conny Björk, 
ordf. VVS 2000

IUC i Katrineholm förädlar
lärlingar till fullfjädrade proffs
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VVS-JURISTENS RÅDIGA RUTA
Erik Kjaer, Advokat, Delphi & Co

erik.kjaer@delphilaw.com

Att tänka på vid hävning 
av entreprenadavtal
I en entreprenad händer det 
ibland att entreprenören och 
beställaren kommer på kollisionskurs med
varandra. Ofta medför detta att beställaren
vägrar att betala entreprenörens fakturor.
För att inte behöva lägga ner mer kostnader
kan entreprenören då överväga att häva
entreprenaden. 

Enligt de regler som finns i AB-avtalen har
entreprenören rätt att häva avtalet, bland
annat om beställaren inte fullgör sin skyl-
dighet att betala. Detta är av väsentlig
betydelse. För att hävning skall bli aktuellt
måste det stå klart att entreprenören har rätt
att få betalt för det arbete denne utfört. Om
det råder tveksamheter exempelvis om
arbetet utgör kontraktsarbete eller tilläggs-
arbete, bör hävning inte göras. Beställarens
uteblivna betalning skall också vara av
väsentlig betydelse. I denna bedömning tas
ofta hänsyn till storleken på entreprenörens
krav. Även tidpunkten för den uteblivna
betalningen kan ha betydelse i samman-
hanget. Betalar entreprenören inte ett krav i
ett tidigt skede av en entreprenad är det av
större betydelse än om det sker i slutet av
entreprenadtiden. 

Funderar entreprenören på att häva avtalet
bör denne överväga detta noga först. En
hävning innebär nämligen, om den är
felaktig, att entreprenören kan bli skade-
ståndsskyldig gentemot beställaren. Finns
de ekonomiska förutsättningarna kan det
vara bra att istället för hävning, överväga en
rättslig process efter att entreprenaden
avslutats. I AB 04 finns ett alternativ till
hävning eftersom entreprenören där ges rätt
att avbryta arbetet om förutsättningar för
hävning föreligger. Denna möjlighet borde
sätta press på beställaren att betala utan att
avtalet behöver hävas. Entreprenören bör,
om inte AB 04 inte skall tillämpas, ta in en
sådan bestämmelse i avtalet.

Erik Kjaer är verksam som jurist på
Advokatfirman Delphi & Co i Göteborg. Han
arbetar företrädesvis med kommersiell
fastighets- och entreprenadrätt samt
tvistlösning.

Hemsida med
många funktioner 
VVS 2000s hemsida forsätter sin utveckling att
bli ett bättre och bättre verktyg för sina med-
lemmar. Med det s.k. publiceringsverktyget
Iweb har flera praktiska funktioner tillkommit.
Funktioner speciellt anpassade för en med-
lemsorganisation som VVS 2000. 
Några av nyheterna är inte synliga för
användaren, andra kan man se direkt. Ett litet
axplock:
• E-postlista där ni automatiskt kan anmäla/

avanmäla e-post utskick, få nyhetstidningen, 
få tips och information, m.m. 
(www.vvs2000.com/e-postlistan ) 

• Utskrift av medlemsregistret, per sektion eller 
efter urval som du själv har gjort.**)

• Spara medlemsregistret på ett enkelt sätt i 
Excel för vidare egen bearbetning.**)

• Se vilka som har anmält sig till olika akti-
viteter. Även möjligt att få ut en fil med 
dessa.**)

• Förmånliga medlemserbjudanden. VVS 2000 

har avtal med flera olika leverantörer **)
• Kan administrera anmälningar när ditt företag 

eller er sektion ska ordna en aktivitet **)

**)endast för medlemmar

Har du egna idéer om hur hemsidan kan bli
ännu bättre och mer användbar för dig och ditt
företag, eller om det är någon funktion som du
saknar? Hör av dig till webb-ansvarig 
ulf.jonson@vvs2000.com

Generationsskifte x 4
Generationsskifte i ett företag är ofta knepigt.
Har företaget dessutom fyra delägare, som Rör
& Värme i Uddevalla, blir det inte precis enklare.
Men med god ekonomisk och juridisk hjälp har
man hittat ett smidigt sätt att skifta ägare. Fyra
delägare har efterträtts av fyra nya. 
Delägarskapen, övertagandet och försäljningen
är konstruerade på olika sätt för de inblandade
kompanjonerna, i både den tillträdande och
avgående generationen.
-Utan ekonomisk och juridisk hjälp är det inte
säkert att affären varit klar ännu. Ändå har den
tagit ett par år. Det är mycket man måste tänka
på och många fallgropar att undvika, säger
Håkan Almqvist, en av de fyra nya delägarna.

N YA  M E D L E M M A R  2 0 0 6
Björsells Rörservice, Borås
Bravida Sverige AB, Borås
Energirör AB, Borås
Flysjö Rör AB, Borås
Roys Rör AB, Myggenäs
Skrea Rör AB, Falkenberg
VVS Installationer Väst AB, Göteborg

inte det räckte så tog stadens stolthet Elfsborg,
hem det allsvenska fotbollsguldet, avslutar Stig
Johansson. 
Själva fotbollsplanen är uppvärmd med mark-
värme. Där finns närmare 45.000 meter (!) vär-
meslang under konstgräset för att åstadkomma
en spelbar plan året runt. Värmerören ligger
med 20 cm avstånd i en grusbädd, ca 6-8 cm
djupt, direkt under gummipad och konstgräs-
uppbyggnaden. Installerad effekt är 200 W/m2

och uppvärmd yta är 72x111 m. Det finns tre
fjärrvärmecentraler. Bekvämlighetsinrättningen
består av 100 WC-stolar och vattenfria urinaler
(non-water-system). Värmen som används för
både plan och byggnad är returvärme från
Borås Stads fjärrvärmenät som har en minimi-
temperatur på 40 grader.

Spektakulär... forts från sid 1

18156 VVS 4 sid 11-06  06-12-07  09.34  Sida 3



Göteborgssektionen
Lennart Petersson Tel 031-67 84 32
Mobil 0705-58 88 27 Fax 031-27 21 40
E-post: lennart.petersson@nvs.se

Anders Bergvall Tel 031-86 78 74
Mobil 070-586 56 10 Fax 031-87 59 08
E-post: anders.bergvall@vvs-teknik.se

Hallandssektionen
Krister Andréasson Tel 035-16 17 29
Mobil 070-819 92 39 Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.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

Håkan Åström Tel 0515-72 17 71
Mobil 0703-10 94 94 Fax 0515-72 17 79
E-post: hakan.astrom@vastgotaror.se

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

Krister Andréasson Tel 035-16 17 29
Fax 035-21 34 84 Mobil 070-819 92 39 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.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: rotab.ab@telia.com

Fyrstadssektionen
Kent Nyckel Tel 0520-47 28 17
Mobil 070-520 13 23 Fax 0520-141 54
E-post: kent.nyckel@bravida.se

Jakob Hagberg Tel 0522-51 83 30
Mobil 070-685 14 98 Fax 0522-320 88
E-post: jakob.hagberg@yit.se

VVS 2000 Support
VVS 2000 Support c/o Marianne Bouvin
Lillekärr Södra 164 425 31 Hisings Kärra 
Mobil 073-403 98 08 Tel 031-57 38 02 
E-post: marianne.bouvin@vvs2000.com 

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

Peter Garnbratt Tel 0300-251 21
Mobil 070-201 97 44 
E-post: peter.garnbratt@vvs2000.com 

Styrelse och kontaktpersoner

Sverige
porto
betalt

Kavelbrogymnasiet... forts från sid 1
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AB Gustavsberg, Box 400, 134 29 Gustavsberg. 
Tel. 08-570 391 00.  www.gustavsberg.com 
info@gustavsberg.com 
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Redaktion: Conny Björk VVS 2000,
Göran Köllerström AB Götatryckeriet.
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Annonser: goran@gotatryckeriet.se

Samtliga elever som gick ut från Kavelbro-
gymnasiets Energiprogram VVS våren 2006 är
idag anställda i VVS-företag. Alla vet att VVS-
branschen måste tillföras mer kunnigt folk, som
dessutom kan arbeta med energibesparande
åtgärder. Många villaägare byter sin gamla
oljepanna mot värmepumpar, ved- eller
pelletseldning. Något som är helt förståligt när
energipriserna brakar upp i höjden. Agro-energi
är också något som är på stark frammars. Både
skolan och branschen anar att efterfrågan på
sådana pannor och brännare kommer att bli
enorm. Och generera massor av arbete för
VVS-branschen.
- Det är ett bra drag i VVS-branschen nu och
bra med pengar tjänar både nyutexaminerade
och mer etablerade VVS-montörer. Framtiden
för våra VVS-elever, skolan och branschen i
stort ser väldigt bra ut, avslutar Bengt
Andersson.

Fakta om Kavelbrogymnasiet i Skövde
På Energiprogrammet VVS går årligen ca 24
elever i tre klasser. Det årliga intaget till
programmet är för närvarande åtta stycken
elever. Men detta kommer att ökas.  Utbildning-
en är 3-årig. 
Systemkunskapsprovet efter tre gymnasieår
avläggs i maj varje år. Då måste varje student
bli godkänd.  Sedan har han/hon motsvarande
två års anställning kvar på företag innan yrkes-
examen och VVS-certifikat är helt klart.

Kursprogrammet för I-valskurser:
• Svetsarprovet (skollicens)
• Tig-svetsning (svetsning i rostfritt m.m.) 
• Auto cad A (grundkurs i datorstödd ritteknik)
• Auto cad VVS-applikation (konstruktion av 

t.ex. flödesschema och VVS-ritningar)
• Uppvärmningssystem 

(Ved, pellets, sol, Agro, m.m.)

Energiprogrammet VVS försöker att vara
snabba med att ta in de nya VVS-material och
komponenter som kommer ut på marknaden.
Detta för att eleverna redan från skolan skall få
heltäckande och aktuella kunskaper i sin
grundutbildning. Dessutom är dagens VVS-
elever otroligt kunniga i datoranvändning,
eftersom de flesta är uppväxta med datorer i
både hem och skola. Vilket bland annat visar
sig i Auto cad utbildningen (datorstödd rit-
ningsteknik).
Fabrikanter och företag ställer upp mycket bra
för VVS-skolan i Skövde, med både material,
komponenter och APU-platser. Det ligger ju
också i deras intresse att visa vad de har, vad
de är bra på och samtidigt visa på en potentiell
arbetsplats.
- Det är ofta som rörföretag hör av sig till oss för
att höra om vi inte har några elever att skicka
ut, fortsätter Bengt.

God Jul
och 

Gott Nytt År

Under hösten anordnades genom VVS 2000-
sektionen i Borås en massiv utbildning i Säker
Vatteninstallation. Intresset var större än man
väntat och totalt 102 deltagare från 18 olika
rörföretag deltog. Utbildningen var uppdelad
på fyra heldagar, med ett avslutande prov varje
eftermiddag. Efter godkännande fick var och en
sin eftertraktade branschlegitimation. 
- Utbildningen var mycket uppskattad och den
gemensamma uppfattningen bland deltagarna
var att man tyckte det är viktigt att höja kvalitén
på installationerna i vår bransch. Inte minst
med tanke på att det är en snabb utveckling
just nu med bl. a mycket nytt material. Dess-
utom kommer med all sannolikhet beställare
och försäkringsbolag att kräva denna kompe-
tens mycket snart, säger en mycket inspirerad
Tomas Persson, vd på Borås Rörinstallationer
och utbildningsansvarig för VVS 2000 i Borås-
sektionen.

Borås tar täten med
Branschreglerna 
Säker
Vatteninstallation

Avsändare: VVS 2000, c/o Ulf Jonson, Skogstomtsparken 3, 504 54 Borås

18156 VVS 4 sid 11-06  06-12-07  09.34  Sida 4


