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Konjunkturbarometern upp  
2,4 enheter i november
Barometerindikatorn steg från från 101,7 i 
oktober till 104,1 i november. Indikatorn har 
därmed ökat med drygt 12 enheter de se- 
naste sex månaderna. Alla indikatorer, utom 
för privata tjänstenäringar, noterade en ök- 
ning. Mest steg indikatorn för tillverknings-
industri. 
Konfidensindikatorn för bygg- och anlägg-
ningsverksamhet steg 2,5 enheter i novem-
ber, men ligger fortfarande något under det 
historiska genomsnittet. Båda frågorna som 
ingår i indikatorn har bidragit positivt i 
november. Omdömena om orderstocken är 
något mindre negativa och sysselsättnings-
planerna har justerats upp.

Teknikhandboken 2014 
snart här!
Teknikhandboken, en hand-
bok för VVS-installatörer på 
cirka 400 sidor visar fack-
mässigt utförande av instal-
lationer, med bl.a. bransch-
regler, praktisk vvs-teknik, lagar och regler. 
Teknikhandboken har sålts i mer än 40 000 
exemplar och är nu inne på sitt tionde år. 
Väntas komma ut vid årsskiftet.

Aktuell informAtion från brAnschföreningen VVs 2000 December 2013

Originalet

VSH elförzinkade och rostfria presskopplingar nu även godkända 
för sprinkler.

www.broen.se
BROEN Raufoss AB · Stora Badhusgatan 18-20 · 411 21 Göteborg · Sverige · Tel. +46 31 761 02 00

BROEN BALLOFIX®

Forts. på sid 4

Medlemsföretag visar framfötterna  
i BeBos teknikupphandling
BeBo, som är Energimyndighetens 
beställar-grupp för energieffektiva 
flerbostadshus, har utlyst en teknikupphandling 
för återvinning av energi från spillvärme. 
Tappvarmvatten står för en ökande andel av 
byggnaders energibehov och beräkningar visar 
att upp till 40 procent av energin skulle kunna 
återvinnas. Tekniken för att återvinna energin 
finns men används inte, menar BeBo. Därför har 
man utlyst denna upphandling.
– Detta är precis den typ av utmaning som jag 
och vårt företag tar på högsta allvar. Att 
dessutom deltaga i en riksomfattande tävling 

Uppfriskande, 
tänkvärt 
och intressant

Vad händer med VVS-branschen 2014? Hur 
skapar vi ökad lönsamhet i Västsverige? Hur har 
den sett ut de senaste åren och vad kan vi 
förvänta oss framöver?
– Allt fler tecken pekar nu på att ekonomin 
vänder och tecknen söker sig också till bygg-, 
installations- och VVS-branschen. Men det 
kommer inte att handla om någon rak kurva  
upp till boomnivåer, menar Rolf Gabrielson, 
trendanalytiker och chefredaktör på Installa-

Hört på Föreningsstämman:

Inget lär komma gratis
tionssiffror.se – och huvud-
talare på VVS 2000s Före-
ningsstämma.
– Världsekonomin kommer 
från några år med stor drama-
tik och mycket talar för att 
osäkerheten och dramatiken 
kommer att bestå under de 
kommande åren, fortsätter 
Rolf och går i snabbt tempo 
igenom förutsättningarna för 
världsekonomin efter finans-
krisen och kopplar dessa pa- 
rametrar till Sverige och den 

västsvenska marknaden.
– Kvarhängande och i vissa fall framväxande 
riskfaktorer saknas inte, såväl inhemska som 
internationella.
 
Ljusare tider…
-Men det finns nu flera positiva indikatorer som 
det gäller att tolka rätt inför 2014: barometer-
indikatorn och inköpschefsindex ligger på rätt 

Vid årets stämma lördag 30 november, var det 
som vanligt god stämning, bra deltagande och 
många intressanta ämnen som diskuterades. 
Efter de stadgeenliga stämmopunkterna med 
bl.a. ekonomi och val till styrelser och distrikt, 
angav föreningens ordförande Peter Garnbratt 
tonen för stämman och visade på många 
intressanta reflexioner om förändringarna i 
branschen och hur och var man ska hitta bättre 
lönsamhet i affärerna. Peter redogjorde även för 

aktiviteter som föreningen drivit under året: 
yrkesvalsinfo till skolorna, den omfattande 
marknadsföringen av medlemsföretagen, den 
höga sökbarheten på Eniro och ”nya” hemsidan.
Mikael från Rörmontage presenterade sin 
egenkonstruerade värmeväxlare (som han även 
tävlar med i Energimyndighetens teknikupp-
handling). Som extra kitt fick man lyssna till flera 
goda råd från föreningens egen jurist, Erik Kjaer 
från Delphi Law - om snårskogen inom entre-
prenadjuridiken, om att alltid vara påläst, med-
veten och väl förberedd), samt när man ska/bör 
anlita en advokat (gärna tidigt). Därefter pre-

Föreningsstämman 
2013
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Auktorisation som förpliktigar

Rot- & Rutavdrag kvittas  
mot skatteskulder

Det ställs strikta krav för att ett VVS-företag ska 
bli auktoriserat enligt Säker Vatten. Kraven 
måste uppfyllas för att auktorisationen ska löpa. 
Säker Vattens styrelse har fastställt hur det ska 
gå till och redovisas om och när en auktorisation 
upphör. Det finns flera skäl till att ett VVS-
företag kan förlora sin auktorisation.

 Auktorisationen upphör naturligtvis när 
företaget läggs ner eller man begär utträde. Vid 
en konkurs förlorar företaget omgående auktori-
sationen. Andra orsaker kan vara att den person 
som har BBR-utbildning har slutat och efter-
trädaren inte har nödvändig kompetens. Eller 
för att företaget helt enkelt inte följer reglerna. 
För att upptäcka sådant har Säker Vatten egna 
kontrollrutiner. Oavsett vilket ska bara med-

lemmar i Säker Vatten, 
vilka uppfyller kraven, 
kunna dra nytta av 
auktorisationens 
trovärdighet och styrka.

Om auktorisationen upphör
Oavsett orsak kommer följande att 
hända när auktorisationen upphör: Företagets 
namn och orsak till utträdet publiceras på en 
särskild sida på säkervatten.se. Där kommer 
uppgiften att finnas kvar under minst ett år. De 
avslutade auktorisationerna kommer att delas 
upp i tre kategorier: Egen begäran, kompetens-
krav ej uppfyllda samt andra orsaker, t ex kon-
kurs eller uteslutning. 
Mer info på www.sakervatten.se

En bransch  
i förändring
Det har varit ett händelserikt 2013. En del 
tycker det varit ett tungt år. Det startade med 
stora förhoppningar om en konjunktur-
svängning som skulle lösa alla problem. Det 
började åt rätt håll men sen bromsade det 
och kom av sig. Fortsatt är många av våra 
medlemmar missnöjda med lönsamheten 
och den hårda priskonkurrensen. Många av 
oss väntar på att de goda dagarna skall 
komma tillbaka. Just detta tror jag är ett stort 
problem. Vår bransch kommer inte att bli 
som den var. Vi tillhör en bransch i förändring.

Då menar jag inte bara den generationsväx-
ling, minskade materialinkomster och ökan-
de datorisering vi står inför, utan hela vår 
struktur. Man kan jämföra med t.ex. taxi- 
eller fordonsbranschen som genomgått 
stora förändringar. Är man åkare eller 
leverantör till Volvo och väntar på att det 
skall bli som förr så får man vänta länge. 
Detta gäller även vår bransch.

Visserligen kommer stigande konjunktur att 
öka entreprenaderna och temporärt åter-
skapa lite av det gamla, men över tid kommer 
vi att behöva arbeta och driva våra företag 
på ett nytt sätt. Vi har många frågor som 
måste besvaras. Hur får vi lönsamma bolag 
inom VVS? Hur skapar vi samsyn hos arbets-
marknadens parter? Hur får vi våra bolag att 
varje månad vara rätt dimensionerat för sin 
uppgift utan att tappa kvalité och kompetens? 
Hur blir vi kostnadseffektiva i det vi gör?

Företag som tar åt sig utmaningen och driver 
utvecklingen kommer att vara morgondagens 
vinnare. Vi ser redan idag att vi har medlem-
mar som kämpar hårt och andra som har fullt 
upp och går bra.  Vi måste lära av de som är 
duktiga men också av de branscher som 
ligger före oss i utvecklingen. 
VVS 2000 kommer att arbeta vidare med 
dessa frågor för att hjälpa våra medlemmar 
in i framtiden.

Nu har vi 2014 att hoppas på och ta nya tag 
i. Det är härligt med ett nytt år för då är allt 
möjligt. Det bästa av allt är att man själv kan 
påverka hur det går. Personligen tror jag att 
2014 erbjuder bättre 
förutsättningar för de 
flesta. Ta med dig mina 
funderingar och gör 2014 
till ditt (företags) år!

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

De som spelar i högsta divisionen finner du på: 

säkervatten.se
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Nya utbetalningar av Rot och Rut kvittas sedan 
30 oktober 2013 mot flera olika skulder. 
Skatteverket kvittar utbetalningar av Rot- och 
Rutavdrag mot skulder på skattekontot eller 
återkrav i Rot- och Rutsystemet hos utförarna 
innan utbetalningarna genomförs.

– Kvittningssystemet är inte helt nytt. Sedan 
2010 går pengarna automatiskt över till 

Ett begrepp inom 
Energieffektivisering

Kunskapsprogrammet Grön Installatör som 
sjösattes våren 2012 av Ahlsell har kommit till 
branschen för att stanna. Syftet är att ge 
installatörer unik kunskap om miljö- och energi-
effektivitetsarbete, samt de ekonomiska fördelar 
detta kan medföra - inte minst för sin egen slut-
kund. Under 2013 har det genomförts ett antal 
pilotutbildningar i både teori och praktik. Mer 
info på www.energieffektiv.com

Kronofogden för dem som har skulder där. 
Skillnaden nu är att systemet utökas till att även 
omfatta andra skatteskulder. Kvittningen ska 
också främja schysst konkurrens.
Man ska inte gynnas så att man får Rot- och 
Rututbetalningar trots att man har stora 
skatteskulder. Därför känns det bra att syste-
met nu har utvecklats säger Cajsa Toresten, 
verksamhetsutvecklare på Skatteverket.
Intresset för Rot och Rut fortsätter att öka. Rot 
står fortfarande för den överlägset största 
andelen av skattereduktionen, 6,9 miljarder. Rut 
för 1,2 miljarder (1:a halvåret 2013). 
Mer info om regler och hanteringsrutiner på 
www.skatteverket.se 

Färre gymnasieelever  
väljer yrkesprogram 

Intresset för lärlingsutbildningar minskar och 
många elever hoppar av sin lärlingsutbildning. 
Det råder också brist på yrkeslärare. Det visar 
tre nya rapporter om gymnasieskolan som Skol-
verket presenterat. Dåligt rykte, kvalitetsbrister, 
oro för att stänga dörrar till högskolan och brist 
på stöd från branschorganisationer är några 
troliga orsaker till att inte fler elever väljer lär-
lingsutbildning enligt Skolverket.

sida om “tillväxtstrecken”, hushållen är allmänt 
positiva och bygginvesteringarna går upp 2014.
-Lönsamheten bland de tongivande västsvenska 
större VS-företagen har försämrats tydligt de 
senaste åren. Men egentligen har det inte varit 
nödvändigt. Entreprenadvolymerna ser ut att ha 
funnits där när linjerna dras ut i retroperspektiv. 
Även om volymerna delvis forcerats från den 
offentliga sektorn och ibland fått sökas på 
andra håll.
 
Hitta dina egna vägar
-Värdekedjekopplingar prövas. Det gäller att 
komma närmare slutkunderna, exempelvis 
offensiva fastighetsbolag. Detta tvingar fram 
nytänk kring den egna strategin. Det går 
definitivt att bli mer lönsam. Lär dig leva med 
instabiliteten. Inget lär komma gratis, avslutar 
Rolf Gabrielson sin mycket tänkvärda ”lektion”.

Inget lär komma... forts. från sid 1
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VVS-jurISTenS rådIga ruTa
Advokat Erik Kjaer, Advokatfirman Delphi,
Göteborg.   erik.kjaer@delphi.se

En grundläggande entrepre-
nadrättslig princip är att kon-
traktshandlingarna kompletterar 
varandra. Trots att regeln kan tyckas enkel är 
den ofta föremål för diskussion i entrepre-
nadrättsliga tvister. Min ambition är att här 
reda ut några av svårigheterna med regeln. 

Tanken med principen är beställaren inte ska 
behöva redovisa samma åtagande på flera 
ställen. Exempelvis kan den tekniska be- 
skrivningen ange hur arbetet ska utföras, 
mängdförteckningen ange mängden arbete 
och material och ritningen var arbetet ska 
utföras. Principen innebär att entreprenören 
måste samläsa handlingarna i förfrågnings-
underlaget. Principen innebär emellertid 
också att beställaren måste samordna 
handlingarna på ett sådant sätt att de är 
förutsägbara (var sak på rätt plats). För att 
avgöra om handlingarna är samordnade har 
strukturer och koder i AMA AF, tekniska 
AMA-föreskrifter och mätregler etc. betydel-
se. Vanligtvis ska en viss föreskrift placeras 
under rätt kod i AMA:s kodsystem för att 
vara kalkylerbar.

Om det finns en mängdförteckning förutsätts 
den innehålla samtliga relevanta mängder. 
Det betyder att entreprenören inte ska 
behöva utläsa mängder från någon annan 
handling om inte en sådan skyldighet är 
tydligt föreskriven genom t.ex. en hänvisning.

Som huvudregel ska entreprenören endast 
behöva granska handlingar inom sin egen 
disciplin för att kunna avgöra sitt åtagande 
(rör ska alltså bara behöva räkna på rörhand-
lingarna). Det är dock vanligt att beställaren 
utökar entreprenörens skyldighet genom att 
hänvisa till andra discipliners handlingar. Det 
är fullt möjligt att göra på det sättet även om 
hänvisningar av det slaget kan ställa mycket 
höga krav på entreprenören. 

Principen om att handlingarna kompletterar 
varandra är starkare en t.ex. principen om att 
entreprenören får utföra det billigaste arbetet 
om det förekommer oklarheter i en och 
samma handling eller kategori av handling. 
För att illustrera detta följer här ett exempel. 
En fönsteruppställningsritning visar på 122 
fönster medan sektionsritningarna visar 115 
fönster. De aktuella handlingarna ingår i 
samma kategori av handlingar. Entreprenören 
räknar med 115 fönster enligt principen om 
rätten att välja det billigaste alternativet. 
Entreprenören har emellertid fel. Eftersom 
fönsteruppställningsritningarna är den 
handling där man typiskt sett ska finna den 
aktuella uppgiften borde entreprenören ha 
förhållit sig till den handlingen.

Regeln om att handlingarna komplettera 
varandra har en stark verkan inom 
entreprenadrätten. Regeln innebär att man 
måste ta hänsyn till en rad andra principer 
inom och utanför AB 04. Som entreprenör är 
det viktigt att ha med sig detta när man 
lämnar anbud.

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

Handlingarna kom-
pletterar varandra

www.gustavsberg.se

Tvättställsblandaren Nautic fick bästa 
testresultat i de tuffa effektivitetstesterna 
utarbetade av SIS TK 519 och Kiwa. 
Hemligheten är vår justerbara värme- och 
flödesfunktion som sparar vatten och 
upp till 50 procent energi. Det fiffiga är 
att spaken återgår till ett energisparande 
komfortläge så fort den släpps. 

NAUTIC BÄST I KLASSEN. 
ENERGIKLASS A.

Vi gör det enklare 
att vara proffs

För mer information gå in på www.ahlsell.se

Vi gör det enklare att vara proffs

Butiker i Väst: 

Borås, Göteborg (Almedal, Hisingen, eklanda), 

Falköping, Lidköping, Mariestad, skövde,  

stenungsund, trollhättan, uddevalla, Varberg

För mer information gå in på www.ahlsell.se

Utbildning av  
Projektledare ökar

Att utbilda medarbetare till projektledare erbjuds 
nu av fler kunskapsinstitutioner. Industriella 
utvecklingscentra, IUC, är en aktör som arbetar 
med/mot VVS-branschen. Fler projektledare i 
vår bransch är bra för lönsamheten, tack vare 
möjliggörande av kortare ledtider, högt genom-
flöde och fler projekt. 
Mer info på www.iuc-sjuharad.se 

Förtydliganden om Normtid
Ackordskommittén för VVS-branschen har 
under hösten gjort en omfattande 
genomgång av kompendiet 
Normtid VVS, som bl.a. inneburit 
en ny indelning och register, 
redigering och förtydlig-anden av 
texter, samt anpassningar till 
Teknik-installations-avtalet. Allt 
för att underlätta för användarna 
vid arbetet med Normtid VVS. Installationsdelarna 
behåller sin indelning som i tidigare utgåvor. 
Den nya versionen kommer att ligga ute på 
hemsidan (www.vvsforetagen.se) 1 december 
2013.

Utöver detta så har parterna gemensamt även 
tagit fram en bildserie med namnet ”Från 
ackordssedel till slutavstämning” som företagen 
kan använda vid internutbildning. Den är 
uppbyggd med frågor och svar, om vad man 
skall tänka på vid ett ackord.

VVS Företagen och Byggnads kommer under 
början på 2014 att ha gemensamma träffar för 
ackordstagare och projektledare/arbetsledare, 
om vad som gäller när man jobbar efter ackord 
enligt Teknikinstallationsavtalet.

Nu har vi startat arbetet med att ge hemsidan 
ett ordentligt lyft. Som ett första steg har vi lagt 
till fyra av de fem regionerna egenannonser. De 
som användes i de stora utskicken som vi med 
början november 2012 (Skaraborg och Borås), 
samt under 2013 (Halland och Fyrstad). 
Anm. Göteborgsregionen distribution (och sök-
barhet på hemsidan) kommer i början av 2014. 
Övriga funktioner på sidan fungerar som vanligt.

Gå till www.vvs2000.com och klicka på 
”HITTA”-knappen på startsidan, så kommer du 
direkt till vår distriktskarta. Välj/klicka sedan 
nånstans på önskat distrikt och vips dyker det 
distriktets alla medlemsannonser upp….

www.vvs2000.com

Sökbarheten på alla medlems- 
företagen förstärks
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Avsändare: VVS 2000, c/o Solweig Einarsson Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda

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

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

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@imtech.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

033-1800 200
0346-577 50

www.robholm.se

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

Ifö Clean  
- lättare att hålla rent.

för att visa vem som kan lösa detta på bästa 
sätt, det bara sporrar oss ytterligare. Därför har 
vi tagit fram en egenutvecklad värmeväxlare – 
provad på Statens Provningsanstalt SP - som 
tar vara på spillvärmen i avloppsvattnet, säger 
mikael Wargbäck på rörmontage i Borås.

Så här fungerar Mikaels lösning
Kallvattnet förvärms innan det går in i en fjärr-
värmeväxlare eller varmvattenberedare. En bit 
av avloppsröret tas bort på lämpligt ställe och 
ersätts med en mm-växlare där kallvattnet leds 
in i botten och det förvärmda vattnet tas ut i 
toppen. för att sedan ledas in i en varmvatten-
beredare eller fjärrvärmeväxlare där det värms 
upp som vanligt.
– Bäst fungerar avloppsvärmeväxlaren på stam-
mar där duschar är inkopplade. för samtidigt 
som avloppsvattnet från duschen värmer väx-
laren förbrukar man varmvatten, avslutar mikael.
Vi önskar mikael och hans företag stort lycka till 
i denna teknikupphandling.

Medlemsföretag... forts. från sid 1

Uppfriskande... forts. från sid 1De la Gardie  
spänner musklerna

Ett av regionens ledande VVS-gymnasier, De la 
Gardie Gymnasiet i lidköping, utvecklar och 
bygger om hela sin Energilinje. Allt för att för-
bereda sig själva, elever och den förväntansfulla 
VVS-branschen på de krav som ställs på 
framtidens olika VVS-montörer, –ingenjörer,  
–projektledare, –arbetsledare, –säljare m.fl.

– Vi har en klar strategi och vision att vara ett av 
de bästa VVS-Gymnasierna i landet. Och med 
ett renommé som skall vara fullt i klass med alla 
de fina VVS-företag som verkar i Västsverige, 
menar Christer Gustafsson, programansvarig 
på De la Gardie Gymnasiet.

Annonsbilagan för 
Fyrstad iväg

i höst har annonsbilagan, för fyrstadsdistriktet, 
distribuerats till utvalda villahushåll, samt alla 
bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och 
VVS-grossisters hämtlager i distriktet. Vi hoppas 
på många reaktioner, nya kundkontakter och 
ökad goodwill för våra medlemsföretag. 
Till våren är det dags för Göteborgsdistriktets 
bilaga.

16 VVS-proffs nära dig Få hantverksarbeten är så viktiga som VVS. Allt måste absolut vara 100% rätt från början. Anlita därför alltid en 

trygg, säker och förtroendeskapande leverantör nästa gång. Branschorganisationen VVS 2000 har förvissat sig 

om högsta kvalitet på sina noga utvalda medlemsföretag. Nedan får du en förteckning över Fyrstadsregionens  

16 medlemmar. Bara att välja och vraka!

Vänd er till oss för  

ett Totaltänk
Butik • Badrumsutställning • Service 

Entreprenader

0534-123 20
www.vvsab.com

FÄRDIGT BADRUM 
InSTalleraT o klarT

0522-201 07
CoMFort-torp/lJunGskIle-petersons rÖr

www.comfortuddevalla.se

INSTALLATIONS GRUPPEN
BOHUSLÄN

I VVS 2000 är 
bara de 
bästa 
med

www.vvs2000.com

I VVS 2000 är 
bara de 
bästa 
med

www.vvs2000.com

FÄRDIGT BADRUM 
InSTalleraT o klarT

0523-370 00
CoMForT - kUnGSHaMn - SoTenÄS rÖr

www.comfortkungshamn.se

INSTALLATIONS GRUPPEN
BOHUSLÄN

VI FInnS UTE på FÄlTET
allt inom VVs • entreprenad • renoveringar 

Installation • service • Färdiga badrum • butik

0526-130 75
oslovägen 41, Strömstad  

Butik 0526-620 98, -99

Lurs Rör, Storemyrsv. 9 

Tanumshede. 0525-291 60

STRÖMSTAD VÄRME & SANITET

C0594

Vi installerar  
allt vi säljer

0703-28 99 08
kurödsvägen 13 Tfn 0522-65 33 40 

info@rorvarme.se   www.rorvarme.se

FÄRDIGT BADRUM 
InSTalleraT o klarT

0304-309 49
CoMForT-HenÅn-B. JoHanSSonS rÖr

www.comforthenan.se

INSTALLATIONS GRUPPEN
BOHUSLÄN

FÄRDIGT BADRUM 
InSTalleraT o klarT

0523-109 85
CoMForT-lYSekIl-erlInG oHlSSonS rÖr

www.comfortlysekil.se

INSTALLATIONS GRUPPEN
BOHUSLÄN

VI KAn 
rÖr, el, VenT oCH kYla

0522-66 90 22
0520-47 28 00

Bravida Sverige aB  

www.bravida.se

Forsströms Rör

UTFÖR ALLT  
INOM VVS

0523-300 20
Forsströms rör, Hamngatan 51

456 31 kungshamn

forsstromsror@telia.com

Proffs på  
värme & sanitet!

Kvalitets- och miljö- 

certifierade. Tryggt för  

dig och bra för miljön.

Imtech VS-teknik AB  

Tel: 010-475 23 50

www.imtech.se

Vi utför alla typer  
av rör- el- vent- och  

kylinstallationer

0522-65 32 54
Skruvvägen 6, 451 75 Uddevalla 

0522-51 83 31 

www.caverion.se

Proffs på svets- 

och industrirörs-
projekt!

Imtech VS-teknik AB  

Industrirör Göteborg & Karlstad

Tel: 010-475 20 00

www.imtech.se

UTFÖR ALLT INOM VVS

0523-323 10
Smögens rör aB

Hasselösundsvägen 4

450 43 Smögen

ragnarsson@live.com

Smögens

RÖR AB
Hasselösundsvägen 4  Mob: 070-6285142

Din lokala  
VVS-installatör  

sedan 1942
0522-881 05

0733-31 18 44
radiator VVS aB  

kvarnkullev. 4, 451 75 Uddevalla

www.radiator.se

• InstallatIoner 

• reparatIoner 

• VVs-butIk
0520-65 08 88/65 00 77

edet rör aB, Göteborgsvägen 6  

463 30 lilla edet

edet.ror@telia.com

VI KAn 
rÖr, el, VenT oCH kYla

0520-47 28 00
0522-66 90 22

Bravida sverige aB  

Grafitvägen 15 a, Trollhättan 

www.bravida.se

ed

ljungskile

kungshamn

strömstad

uddevalla

henån

lysekil

uddevalla

kungshamn

trollhättan

uddevalla

hisings kärra

smögen

uddevalla

lilla edet

trollhättan

senterade Conny sin som vanligt uppfriskande 
rapport om Septemberfondens ekonomiska 
muskler och bearbetningen av skolorna (besö-
ken, diplomen, stipendierna, jackorna). Stor 
applåd…
Stämmans första del avslutades med Rolf 
Gabrielsson (se sid 1).

God Jul 
och 

Gott Nytt År
önskar VVS 2000


