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B r a n s c h K l i p p

380 000 byggnader energideklarerade
Aktuell statistik från Boverket om energi-  
   deklarationer visar att drygt 380 000 bygg- 
nader har energideklarerats. Statistiken visar 
antalet energideklarerade byggnader per 
kommun och trender på hur arbetet med 
energideklarationer fortskrider.

Konjunkturbarometern november
Barometerindikatorn föll endast 0,5 enheter i 
november efter att i genomsnitt ha minskat 
cirka tre enheter per månad de senaste fem 
månaderna. Indikatorn ligger klart under det 
historiska genomsnittet, vilket indikerar att 
tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är 
svagare än normalt. I näringslivet var det den 
här månaden endast tillverkningsindustrin 
som bidrog negativt till barometerindikatorns 
utveckling. Övriga sektorer bidrog positivt, 
medan konfidensindikatorn för hushållen var 
i stort sett oförändrad. Allt enligt Konjunktur-
institutet.

Tillväxten i bostadsbyggandet bryts
Boverket skriver ner sin prognos över 
bostadsbyggandet och räknar nu med att 
antalet påbörjade bostäder minskar med 5 
procent i år och 8 procent nästa år.

VVS 2000 har hela tiden arbetat medvetet för att 
intressera nya yrkesmän till branschen. Det 
gäller inte minst de som i skolan ska välja yrkes-
linjer och karriärvägar. Därför premierar t.ex. 
VVS 2000 varje år de bästa VVS-studenterna i 
Västsverige. Därför är medlemsföretagen extra 
väl lämpade och intresserade att ta emot och 
involvera lärlingar i sina företag. Att VVS 2000 
nu tagit fram ett efterlängtat och efterfrågat 
informationsmaterial till alla de elever som står 
inför sina vägval av utbildningsprogram och 
framtida yrkesval, känns därför ganska naturligt.

Öka branschens status
– Vi vill slå hål på myterna om yrket och visa på 
alla olika miljöer och moment som yrket innebär. 
Vi vill arbeta för branschens status. Det kan 
man göra t.ex. genom de unga, som tar med 
yrkesinformationen hem innan de väljer. VVS-
yrket är ett tryggt och fritt yrke, med daglig 
problemlösning, bra betalt och många 
utvecklingsmöjligheter. Detta gör VVS-yrket till 

ett riktigt fint val. Nu och i framtiden är omtanken 
om miljön en växande angelägenhet för alla. 
Energiteknik blir allt viktigare, liksom energi- och 
klimatåtgärder. VVS-branschen kommer att leda 
denna utveckling framöver. Därför är tillskottet 
av fler unga, kunniga och engagerade VVS-
yrkesmän än viktigare, menar Peter Garnbratt, 
ordförande i intresseorganisationen VVS 2000.

Informationsmaterialet består av tre delar. Dels 
en folder som kort beskriver olika roller inom 
VVS-branschen, samt hur du kan välja olika 
vägar och utvecklas inom yrket. Dessutom finns 
två blad varav det ena visar på olika situationer 
och moment i en VVS-arbetares vardag. På det 
sista bladet berättar några tidigare VVS-
studenter om sina val, nyvunna erfarenheter och 
framtidsdrömmar. Materialet kommer att finnas 
tillgängligt på de flesta skolor och yrkeslinjer 
fr.o.m. årsskiftet. Samt hos VVS 2000 distrikts-
avdelningar.
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Satsar ännu 
mer på de unga

Valet av VVS-yrket ger dig  

 många möjligheter

VVS-branschens yrkesmän ser till att alla kan ha tillgång till de mest självklara bekvämligheterna som bra inomhusklimat, 

värme och rent vatten, både i de privata hemmen som på företag och institutioner. Den som arbetar med VVS arbetar själv- 

ständigt, har många omväxlande arbetsuppgifter, är oftast fysiskt aktiv, jobbar mycket med problemlösning och har en stor 

frihet i sitt arbete. Nu och i framtiden är omtanken om miljön en växande angelägenhet för alla. Energiteknik blir allt viktigare, 

liksom energi- och klimatåtgärder. VVS-branschen kommer att leda denna utveckling framöver.  

 Därför är tillskottet av kunniga och engagerade VVS-yrkesmän ännu viktigare. Ansvaret är stort, yrkesstatusen ständigt  

stigande och utvecklingsmöjligheterna många. Vi vill i denna folder visa olika roller inom VVS-branschen, hur du kan välja 

olika vägar och utvecklas inom yrket.

Kompetensutveckling och 

eftergymnasiala studier

Många olika  

karriärvägar 

Alla vill ha ett trivsamt inomhusklimat. 

Det är du som VVS-montör som gör 

detta möjligt. Du arbetar med service 

eller på ett bygge. Det handlar mycket 

om att dra rör, montera tvättställ och 

element, installera pannor och varmvat-

tenberedare. Du är en god problem-

lösare och duktig på att hitta smarta 

lösningar.

Här handlar det om det övergripande 

ansvaret för olika projekt. Det innebär 

att du ansvarar för ekonomin, gör upp 

inköpsavtal, sköter tidplaneringen, tar 

fram kvalitet- & miljöplaner, samt arbetar 

fram riskanalyser. Dessutom rapporterar 

du ofta till egna företagsledningen.

En filialchef arbetar med att leda, 

planera, administrera och utveckla verk-

samheten i ett område. Detta inbegriper 

resultat-, personal- och budgetansvar, 

samt många kund- och leverantörskon-

takter. Du har helt enkelt huvudansvaret 

för precis allt som sker på kontoret i ert 

område.

Du driver tillsammans med produktche-

fen utveckling och framtagning av nya 

produkter som ni planerar att ta in i sor- 

timentet. Du har regelbundna kontakter 

med leverantörer i Sverige, Europa och 

Asien. I tekniska frågor även med din 

egen kundtjänstverksamhet.

Många industrier hanterar och trans-

porterar vätskor och gaser. Rören, som 

aldrig får läcka, kan innehålla fjärrvärme, 

fjärrkyla, olja, gas eller kemiska syror. 

Då krävs en säker och välutbildad 

industrimontör. Detta yrke är mycket 

omväxlande. Svetsning är en stor del 

av arbetet.

Som anställd hos en VVS-grossist 

fungerar du som säljare till i första hand 

företagskunder. Du kommer att ha rol-

len som rådgivare åt olika VVS-företag 

vad gäller verktygs- och materialval. 

Yrket innefattar både försäljning, inköp, 

offertarbete och lagerhantering.

En kalkylator beräknar och tar fram 

kostnadsförslag på olika projekt, t.ex. 

entreprenader, ombyggnader och rena 

VVS-installationer. Till hans/hennes hjälp 

finns specialanpassad och ständigt 

uppdaterad programvara. En kalkylator 

är även väl insatt i entreprenadjuridiken.

Som servicetekniker kan du jobba med 

specifika produkter som t.ex. värme-

pumpar och pannor. Det kan även vara 

allmänkontroll och service. Drift och 

underhåll är andra områden som kräver 

en snabbtänkt och problemlösande 

servicetekniker.

En isoleringsmontör isolerar rör och 

cisterner för att spara energi, stänga ute 

buller, skydda mot brand eller för att be-

vara värme och kyla i olika installationer. 

Ibland kläs isoleringen med plåt för att 

skydda mot väder, vind och stötar. Det 

krävs stor yrkeskunskap och kreativt 

tänkande.

Här kan du jobba antingen i grossist- 

eller fabrikantledet. Du representerar, 

ger råd, offererar och säljer många olika 

produkter, ofta med lite mer komplice-

rade funktioner. Produkterna kan vara 

golvvärme, rör och delar, porslin, tek- 

niska armaturer, värmepumpar, tekniska 

system och kylsystem.

Möjligheterna att driva eget företag är 

stor inom branschen. Många tar den 

chansen efter några år som anställd 

hos VVS-installatör, ibland även hos 

VVS-producent och/eller -grossist. Som 

egen företagare tar du själv på dig flera 

av rollerna som nämns i denna folder.

Efter några år som VVS-montör kan du 

arbeta som servicemontör både hos 

privatpersoner och företag, i befintliga 

anläggningar och bostäder. Även jour-

service kan förekomma. Med din ser-

vicebil är du ute för att lösa varierande 

problem hos kunderna.

Du som ska arbeta som sprinkler-

montör monterar sprinklersystem som 

brandskydd. Både för att rädda liv 

och att skydda fastigheter och dess 

verksamhet. I yrket ingår även att 

utföra underhållsarbeten på sprinkler-

anläggningar.

Som energioptimerare ligger det på din 

roll att ta fram underlag på energi-

besparande åtgärder både för hus 

och större fastigheter. Du ska göra 

utredningar på nuläge och förbättrings-

åtgärder, samt ta fram livscykelanalyser. 

Denna roll innefattar även injustering 

och byten av cirkulationspumpar.

Efter att ha fått en bred och omväx- 

lande erfarenhet av branschen, är det 

några som känner för att ta steget vi- 

dare och dela med sig av sina egna er- 

farenheter. De vill lära andra yrket enligt 

de läroplaner som finns.

Med vidareutbildning kan du bli VVS-

ingenjör som bestämmer VVS-systemet 

från början. Med fokus på energi och 

miljö konstruerar man avlopps-, vatten-, 

värme- och kylsystem på ett smart sätt.

Denna person är verkligen spindeln 

i nätet. Arbetsledaren jobbar i själva 

produktionen och är stor del av sin tid 

ute på de olika arbetsplatserna. Han/hon 

har direktkontakt med alla sina montörer 

och ansvarar för all materialbeställning. 

Sammanställning av egenkontroller och 

närvaro på olika arbetsplatsmöten är 

andra viktiga uppgifter.

Du arbetar antingen som säljare eller  

tar huvudansvaret som butikschef.  

VVS-butiken fungerar ofta som visnings- 

rum, ett ”showroom”, med många olika 

valmöjligheter och miljöer att ”känna på”, 

där slutkunden ofta tillsammans med 

VVS-installatören kan resonera sig fram 

till de bästa lösningarna. Du är här en 

mycket värdefull rådgivare.

Grundutbildningen till VVS-montör tar normalt fem år. Tre år i Energiprogrammet på gymnasiet inkl. praktik- 

perioden på ett VVS-företag, samt två lärlingsår anställd på ett VVS-företag. För att sedan gå vidare inom VVS-

branschen kan du utbilda dig antingen inom företaget du arbetar på eller läsa vidare på yrkeshögskola, högskola 

eller universitet till en ingenjörsexamen. Du kan också välja någon av de intressanta KY-utbildningarna.

Möjligheterna till karriärutveckling inom VVS- och installationsbranschen är stora. Många läser vidare till arbets-

ledare, projektledare, säljare, företagsledare eller specialist inom energi och miljö. Spetskompetens och kunskap 

som ofta efterfrågas är energieffektivisering och integrerade system med konventionell och förnybar energiteknik, 

kompetens inom mätning, styr- och reglerteknik, el/telekunskap för smarta hus med olika digitala lösningar för 

bland annat komfortstyrning, samt SäkerVatten auktorisation.
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Välkommen till oss!
Vi är några som vill berätta kort om varför vi tycker att VVS-yrket är så speciellt, 
och varför vi valde denna väg efter skolan. Vi hoppas att detta kan bidra till att
fler väljer yrket och att kanske just du vill bli en av oss.

”Efter lärlingsperioden och några år som VVS-
montör tipsade min arbetsgivare mig om IUC. Nu 
läser jag till installationsingenjör för att sen kunna 
arbeta som projektledare, konstruktör eller teknisk 
säljare. VVS-yrket är ett varierande jobb och har 
alltid mycket som ska lösas. Räknar jag dessutom 
in den sköna arbetsmiljön och arbetskompisarna så 
har jag ett drömjobb!”

Simon Jansson, 24 år
Student Kavelbrogymnasiet 2006, 

idag vidareutbildning IUC

”Jag jobbar som lärling idag. Det 
händer saker hela tiden, så  

dagarna går fort. Jag får lösa  
problem, verkligen tänka 

till och jobba mycket med 
det praktiska. Älskar att 

svetsa och ser fram emot 
när jag är fullbetald och 
har de rätta licenserna. 

Är nog rätt nöjd.”

Anton Broman, 20 år
Student Energiprogrammet  

De La Gardiegymnasiet 2010
”Jag tycker om att arbeta med kroppen. Min trä-
ning med gym, fotboll och bandy gör att man rår 
på allt. Jag gillar de halvstora bygguppdragen. Då 
får man direkt klart för sig planeringen i stora drag 
och arbetar tillsammans med 2-3 kollegor. Jag 
kommer nog att jobba med detta många år fram- 
över och sen försöka vidareutvecklas och kanske 
göra annan karriär inom företaget.”

Thomas Andersson, 23 år
Student Kattegattgymnasiet 2007

En stämma precis som den ska vara. Välbesökt, 
mycket mellansnack, engagerade medlemmar 
och högt till tak som vanligt. Förutom de stad-
geenliga momenten i själva stämman och akti-
vitetsplaner för 2012, så fick deltagarna mycket 
att fundera på i de efterföljande föredragen. 
Här var det en ny satsning på information till 
ungdomar och deras familjer kring VVS-yrket, 
dess utvecklingsmöjligheter och hur en montörs 
vardag kan se ut. Styrelsen har arbetat hårt på 
att ta fram material som ger en positiv bild av 
VVS-yrket. Det var ett härligt engagemang och 
många förslag på hur vi skall nå våra målgrup-
per och var vi skall distribuera vårt material. Fö-
redraget om konjunkturen 2012 och att allt inte 
är negativt gav en injektion till alla. Hur man ska 
hitta rätt rutiner och smarta sätt för att hantera 

En VVS-montörs vardagVVS-yrket omfattar ett stort antal moment i olika miljöer. 
Här är några av dem.

Roger precisionssvetsar rör

Daniel med mentor monterar verkstadsanslutningar

Mikael isolerar för att undvika kondens

Peter drar rör för sjukhusgas i operationssal 
Charles med kollega kontrollerar rör i kulvert

Niklas sätter solpaneler på villa

Forts. på sid 2



VVS 2000

p e t e r s   l e d n i n g

Positivt  
– trots allt
Med en givande årsstämma, med extra 
många deltagare och stort engagemang, 
sammanfattar vi 2011 som ett år där 
optimismen spirade, men där vi nu vid slutet 
åter får frågor vart vi är på väg. Det finns 
alltför många prognoser och siare med 
negativa budskap. Vid stämman fick vi i 
Anders Bergvalls analyser om konjunk-
turernas inverkan klart för oss att det finns 
så många positiva händelser och planerade 
byggprojekt som kommer att hålla oss 
sysselsatta även under 2012. Kanske är det 
som Anders menade, att det ibland finns 
synsätt som gör att många av oss späder på 
effekterna av konjunkturens svängningar 
genom att agera på rykten. Den som inser 
värdet av framtidens möjligheter revar inte 
när det blåser – han sätter fler segel och 
jobbar ännu hårdare framåt!

Ökad status och fler medlemmar
Styrelsen kommer nästa år att fortsätta 
arbeta med åtgärder för att öka branschens 
status, marknadsföra våra medlemmars 
skicklighet, samt att övertyga ännu fler VVS-
företag om fördelarna med att tillhöra en 
stark branschförening. Vi skall se till att ett 
medlemskap i VVS 2000 gör skillnad i 
branschen och för den enskilda medlemmen. 
Förutom de centrala aktiviteterna sker 
mycket av arbetet i våra fem distrikt – 
Borås, Fyrstad, Halland, Göteborg och 
Skaraborg – alltid i din närhet. Just närheten 
och kunskapen om lokala frågeställningar, 
problemsituationer och behov är faktorer 
som är viktiga för att kunna ge dig det stöd 
du kan behöva.

Vi kommer att uppmuntra att fler av 
medlemsföretagen ytterligare stärker sin 
konkurrensförmåga genom att fler av 
medarbetarna blir certifierade och upp-
daterade enligt branschreglerna Säker 
Vatten. Vi kommer att fortsätta stötta och 
uppmuntra de ungdomar som funderar över 
en yrkesutbildning inom VVS-branschen. 
Förutom de mycket uppskattade stipen-
dierna som VVS 2000 delar ut varje år, så 
kommer det nya informationsmaterialet om 
”Drömyrket” säkert att bidra till att öka VVS-
yrkets status.

Har du idéer, synpunkter eller frågor om vad 
ett medlemskap innebär, hör av dig till 
ansvarig i nån av våra fem sektioner 
(kontaktuppgifter på sid 4).

Jag och hela styrelsen önskar dig en riktig 
God Jul och Gott Nytt År.

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

Bransch- 
reglerna når  
ännu fler
Under hösten har Säker Vatten lanserat två  
nya dokument, Projekteringsvägledning och 
Samordning Bygg/VVS. Båda utgår från de 
auktoriserade branschreglerna och riktar sig till 
de som VVS-montörerna möter i sitt dagliga 
arbete.
Projekteringsvägledningen som funnits tidigare 
är nu uppdaterad med de nya reglerna som 
började gälla vid årsskiftet 2010/2011. Denna 
skickas ut till över 3 000 konsulter så att även 
de får information om reglerna, med syftet att 
underlätta diskussioner om utföranden på plats. 
Målet är att VVS-montörerna ska ha de bästa 
förutsättningarna för att göra ett bra jobb.

Råd till vem som gör vad
- Projekteringsvägledningen hjälper konsulterna 
att projektera på ett sätt så att branschens krav 
på säkra vatteninstallationer uppfylls, säger 
Fredrik Runius, teknikchef på Säker Vatten AB.

Samordning Bygg/VVS är ett nytt dokument 
som tagits fram, med byggarna och arkitekterna 
i åtanke. Målet är att byggaren och VVS-
företaget ska diskutera och samordna utifrån 
dokumentet innan. Så att man på bästa sätt 
bestämmer vem som ska göra vad, samt 
motverka risken för sämre lösningar. Samord-
ning Bygg/VVS kommer att skickas ut till över  
6 000 byggföretag, byggherrar och arkitekter.
- När de auktoriserade VVS-företagen ska utföra 
de vattensäkra installationerna, enligt bransch-
reglerna måste förutsättningarna för de bygg-
tekniska arbetena finnas. Med det nya sam-
ordningsdokumentet får även arkitekterna och 
byggkonstruktörerna, möjligheten att projektera 
in branschreglernas innehåll i bygghandlingar-
na, avslutar Fredrik.
 De auktoriserade VVS-företagen får de båda 
dokumenten utskickade till sig, men de är även 
fria för nedladdning genom www.säkervatten.se

Hört På föreningsstämman 26 novemBer

Konjunkturernas kraftfält

De som spelar i högsta divisionen finner du på: 

säkervatten.se
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hinder och störningar i entreprenader gavs av 
föreningens egen juristkrönikör Erik Kjaer från 
Delphi som med sitt föredrag fick hur många 
frågor som helst att reda ut. Kvällens sociala ar-
rangemang samlade inte mindre än 240 delta-
gare. I vimlet hördes gång efter annan att detta 
var den bästa stämman någonsin. Vi ser med 
glädje fram emot nästa.

Denna höst har verkligen varit kon-
junktursvängningarnas period. Detta 
gäller inte minst byggbranschen, där 
vi inom VVS spelar en betydande roll. 
Men vad hjälper det att hänga läpp. 
Därför kändes det så uppfriskande när 
Anders Bergvall från VVS-Teknik (och 
styrelsen VVS 2000) på stämman 
gjorde sin analys av kraftfälten som 
påverkar konjunkturens svängningar. 

De positiva och drivande kraftfälten finns ju: 
oförändrad reporänta, ROT-avdraget, ökningen 
av byggstarter för lokaler, stigande inköps-
chefsindex (okt.), KI:s tro på tillväxt igen hösten 
2012, energisektorns ökning samt att arkitekter 
och konsulter fortfarande har bra att göra. De 
negativa faktorerna som avmattning i ekonomin, 
statsfinansiella problem i omvärlden, fallande 
bostadsbyggande, ökad arbetslöshet och 
sjunkande konjunkturbarometer (okt.) har vi väl 
upplevt förr...

Anders analys av bygginvesteringarnas utveck-
ling, hans grävande efter positiva signaler, 
genomgången av de fem distriktens historik och 
potentialer, samt listandet av de tjugo största 
planerade byggprojekten i var och ett av de fem 
distrikten renderade en lång varm applåd. 
– Så allt är inte alls så nattsvart som många 
säger. Jag ser det mer som en temporär 
skymning som vi får se till att hantera. Vår 
bransch har ridit ut stormar förr, eller hur, 
avslutar Anders.



VVS 2000

VVS-juriSTenS rådiGa ruTa
Advokat Erik Kjaer, Advokatfirman Delphi,
Göteborg.   erik.kjaer@delphi.se

I AB-avtalen har olika typer av besiktningar och 
dess rättsföljder fått en central betydelse. Den 
vanligaste typen av besiktning är slutbesikt-
ningen. En godkänd slutbesiktning innebär att 
entreprenaden överlämnas till beställaren och 
att garantitiden börjar löpa.

Det är en vanlig uppfattning att entreprenad-
besiktningar primärt utgör ett instrument för 
beställaren att bestämma entreprenörens fel-
ansvar. Det är långt ifrån hela sanningen. 
Besiktningsinstitutet kan också användas 
strategiskt av entreprenören.

Entreprenören bör t.ex. påkalla förbesiktning 
(AB 04 kap 7 § 1) i vissa situationer för att 
skydda sig mot framtida anspråk. Det är 
nämligen inte ovanligt att beställaren ska ta en 
viss del av entreprenaden i bruk i förtid. Inför 
ibruktagandet bör entreprenören alltid påkalla 
förbesiktning för att kunna fastställa statusen 
på den övertagna delen. På så sätt undviks 
eventuella diskussioner om felansvar i 
efterhand, vid vilken tidpunkt det regelmässigt 
är svårt för entreprenören att visa att fel inte 
förelåg vid ibruktagandet. Entreprenören bör 
också särskilt överväga att påkalla förbesiktning 
om någon vital del av entreprenörens arbeten 
senare kommer att byggas in och inte vara 
besiktningsbar (dolt fel) vid slutbesiktningen. 
Härigenom kan entreprenören säkra bevisning 
om att dessa vitala delar av entreprenaden 
fungerar och undvika ett potentiellt felansvar 
under garantitiden.

Om beställaren gör gällande fel under garanti-
tiden och entreprenören menar att entrepre-
nören inte bär ansvar för felet kan denne 
påkalla en särskild besiktning (AB 04 kap 7 § 
4). Vid den särskilda besiktningen avgör besikt-
ningsmannen om entreprenören ska anses 
vara ansvarig för felet eller ej. Är entreprenören 
säker på sin sak kan den särskilda besiktningen 
vara ett effektivt och snabbt sätt att få stopp på 
den process beställaren inlett.

Om entreprenören inte delar besiktningsman-
nens uppfattning i någon vital fråga bör entre-
prenören inte dra sig för att påkalla över-
besiktning (AB 04 kap 7 § 6). Vid överbesikt-
ningen görs, som namnet antyder, en över-
prövning av en tidigare utförd besiktning (det 
kan vara frågan om för-, slut- eller särskild 
besiktning). Överbesiktningen kan då innebära 
att en motsatt syn på huruvida fel föreligger 
framkommer. Detta medför fördelar för entre-
prenören då det kan ge parterna ett incitament 
att genom en frivillig överenskommelse snabbt 
avsluta tvisten eller – för de fall en frivillig 
lösning inte är möjlig – i ett tidigt skede i tvisten 
ge ett underlag till stöd för entreprenörens 
synsätt.

Slutligen vill jag också poängtera att ett besikt-
ningsutlåtande inte exklusivt avgör om entre-
prenören är ansvarig för ett fel eller ej. Även om 
besiktningsutlåtandet är ett starkt bevis kan en 
part i efterhand mycket väl påstå att besikt-
ningsmannens bedömning är felaktig och i en 
domstolsprocess föra bevisning om det.

Erik Kjaer / Partner
Phone direct +46 31 10 72 00
Mobile +46 709 25 25 90

Med början i ett EU-projekt inom Leader-
programmet, börjar nu ett stort anläggnings-
projekt inom biogas och grönt kretslopp att röra 
på sig. Projektet som under arbetet hittills gått 
under namnet "Synergier lokal mat och energi", 
syftar till att skapa ett grönt kretslopp med 
energi i centrum. Detta görs genom att avfall 
och restprodukter från lokala företag skall 
omvandlas till ny energi. Resultatet kommer att 
bli billig grön energi och skapa många nya 
arbetstillfällen i Götene.

– Den 1 november ingicks ett avtal med ett antal 
stora livsmedelsproducenter och NVS Installa-
tion AB för att påbörja projekteringen av en 
biogasanläggning i Götene, säger Lars-Erik 
Larsson, filialchef på NVS i Lidköping. 

– Vi kommer att ha hela projektansvaret för den 
nya biogasanläggningen. Projekt är ett sam-
arbete mellan NVS Installation och det engelska 
systerbolaget Imtech process. Detta är ett 
uppdrag som vi vet kommer att bli mycket stort, 
troligen kommer anläggningen att bli en av 
Europas största biogasanläggningar, avslutar 
Lars-Erik.  

entreprenad- 
besiktningar  
– ett verktyg  
för entreprenören

Unikt kretslopps-
projekt i skaraborg

fortsatt marknadsföring  
av medlemsföretagen
Under senhösten har föreningen fortsatt sin 
satsning på att uppmärksamma de enskilda 
medlemsföretagen i respektive distrikt. Denna 
aktivitet syftar även till att marknadsföra den 
unika kvalitetsstämpel som föreningens med-
lemmar står för. Denna kvalitetssäkring med-
för att kunderna inser betydelsen av den extra 
trygghet som det innebär att anlita en organise-
rad VVS-installatör.
I höst har man satsat på alla fem distrikten med 
utskick av 5 000 reklamblad till företagskunder 
som väljs av respektive sektion. Samt förstärkt 
med annonsering i dagspress, denna gång i 
Skaraborgsdistriktet, med en bred exponering 
till potentiella kunder (både privat och företag). 

I varje annons och reklamblad finns en ruta där 
föreningens återförsäljare/medlemmar, i sina 
respektive områden, presenteras.

Rent.
Ifö Clean är en extremt slät glasyr. 
Så slät att smuts och kalk har 
svårt att fastna. Redan nu förser 
vi de fl esta av våra produkter med 
vår nya glasyr.

Ifö Clean 
- lättare att hålla rent.

NAUTIC.
ETT NYTT BADRUM 

TACK VARE DIG

Läs mer på www.gustavsberg.se
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Söker du VVS-hjälp? Välj en kvalificerad VVS-installatör medlem i VVS 2000!

VVS 2000 är en branschorganisation för Västsveriges rörinstallatörer. 

Vi driver branschaktuella frågor, utbildar, kvalitetetssäkrar och marknadsför 

VVS-företag. VVS 2000 stödjer arbetet med utbildning 

av framtidens VVS-tekniker. Läs mer på www.vvs2000.com

Oavsett om det gäller nyproduktion, service eller underhåll så är det viktigt 

att anlita yrkesmän med rätt kompetens, strukturerade rutiner och 

ansvarskänsla. Välj en yrkesman som är med i VVS 2000.

WWW.VVS2000.COMGå in på vår hemsida, klicka på Sök VVS-företag 

och välj din sektion till vänster
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Avsändare: VVs 2000, c/o solweig einarsson södra rådjursvägen 9, 448 34 floda

Andreas Aristiadis Tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@nvs.se

Hallandssektionen
Joakim Johansson  Tel 035-16 10 62
Mobil 0730-46 10 62 Fax 035-16 10 01 
E-post: joakim.x.johansson@bravida.se

Krister Andréasson Tel 035-16 17 29
Mobil 0708-19 92 39 Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se

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

Lars-Erik Larsson Tel 010-475 25 61
Mobil 010-475 25 61 Fax 0510-200 15
E-post: lars-erik.larsson@nvs.se

Boråssektionen
Peter Sjögren Tel 033-13 94 10 
Mobil 0706-30 38 23 
E-post: peter@energiror.se

Tomas Persson Tel 033-41 41 61
Mobil 0733-12 85 11 Fax 033-12 28 75
E-post: tomas@abri.nu

Fyrstadssektionen
Jakob Hagberg Tel 0522-51 83 30
Mobil 0706-85 14 98
E-post: jakob.hagberg@yit.se

Johan Wennberg Tel 0520-47 28 00
Mobil 0705-77 42 88 Fax 0520-141 54 
E-post: johan.wennberg@bravida.se

Göteborgssektionen
Anders Bergvall Tel 031-86 78 74
Mobil 0705-86 56 10 Fax 031-87 59 08
E-post: anders.bergvall@vvs-teknik.se

Sören Adolfsson Tel 031-734 35 50
Mobil 0702-65 21 40 Fax 031-734 35 59
E-post: soren@installationsbolaget.se

Kontakt & Support VVS 2000
VVS 2000 Support c/o Solweig Einarsson
Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda 
Mobil 0735-53 25 65 Tel 0302-319 71 
E-post: solweig.einarsson@vvs2000.com 

Styrelsen
Peter Garnbratt, ordf.
Tel 0300-251 21 
E-post: peter.garnbratt@vvs2000.com

Andreas Aristiadis, v. ordf. Tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@nvs.se

styrelse och kontaktpersoner

redaktion & annonser
Redaktion: Peter Garnbratt, VVS 2000, 
Göran Köllerström, ReklamChef att hyra 
Grafisk formgivning, tryck och distribution: 
Toro-Götatryckeriet AB, Göteborg 
Annonser: reklamchef.a.h@bahnhof.se

www.fmmattsson.com

www.moraarmatur.se

033-1800 200
0346-577 50

www.robholm.se

välbesökt öppet-hus på Kavelbrogymnasiet

Lördagen den 19/11 hade KavelbroGymnasiet 
ett inspirationsrikt öppet-hus för 9-klassare från 
Skövde och närliggande kommuner. Dvs för 
elever som skall välja gymnasieprogram nästa 
läsår. Det kom även en hel del andra också, 
som var intresserade av skolans verksamhet. 
Eleverna gjorde olika praktiska övningar samt 
svarade på frågor från intresserade besökare. 
Detta varvades med informationspass om 
programmet och branschen i teorisalen.

– Öppet hus är en återkommande del i vår 
marknadsföring inför nästa läsår, säger Sören 
Andersson, lärare på skolan. De flesta kommu-
ner och skolor har haft sina informationsträffar 
inför nästa år och vi har besökt flera av dem i 
vårt område. Det är lite som ett rullande 
teatersällskap. Gemensamt för alla ställen har 
varit att det verkar vara ett fortsatt stort intresse 
för VVS-utbildningen. Lika stort som föregående 
år minst, avslutar Sören.

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar VVS 2000

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar VVS 2000

Konjunkturbedömning från  
Sveriges Byggindustrier

Den tidigare starka tillväxten i svensk ekonomi 
försvagas rejält och detta kyler av den för 
tillfället heta byggkonjunkturen. 
Bostadsinvesteringarna utvecklas svagt nästa 
år på grund av ett minskat nybyggande. Detta 
kommer att tynga branschen under prognos-
perioden, men lokal- och anläggningsinveste-
ringarnas uppgång förhindrar ett större bakslag.

nya byggregler från 1 januari 2012
Boverkets ändrade byggregler börjar gälla den 
1 januari 2012. Under hela 2012 gäller över-
gångsbestämmelser och byggherren kan välja 
att tillämpa gamla eller nya regler. Från den 1 
januari 2013 gäller de nya reglerna fullt ut.


