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SMEKALLE AB det fiktiva före-

taget som hjälper dig att möta morgonda-
gens krav. 
 
Vi har nu tagit fram det fiktiva företaget 
SMEKALLE AB som vi benämnt FR2000 
Stålbyggare. SMEKALLE innehåller 
FR2000 integrerat med SS-EN 1090 och  
SS-EN ISO3834 för utförandeklass EXC 1 
och 2, normalt utförande. Tanken bakom 
detta är att du som stålbyggare ska kunna 
förbereda dig för en kommande certifiering 
mot EN 1090 för att kunna CE-märka dina 
bärverksprodukter. 
 
Pärmen kostar för medlemmar i MVRs  
Stål- & lättbyggnadsförening  
1 000 kr + moms,  
för icke medlemmar 5 000 kr +moms.  
När fakturan är betald erhåller ni pärmin-
nehållet digitalt. 

Till detta erbjuder vi en kurs som ger dig 
en hjälp till självhjälp för att kunna ge dig 
inblicken i vad du behöver göra steg för 
steg. 
Kursen omfattar 6 timmar hos ditt företag 
och kostar  
10 000 kr + moms. Kursledare är Bo-Gert 
Lundgren allmänt kallad ”Lurvas”. Eventu-
ella reskostnader tillkommer. Tid och plats 
bestäms i samråd med föreläsaren. 
 
 
Intresseanmälan gör du till info@fr2000.se 
eller tel. 0480-233 00. 

 
 

 
 
 
 
FR2000 i Sverige ekonomisk förening 
kommer att delta på Kvalitetsmässan den 
19-21 november 2013 på Svenska Mäs-
san i Göteborg.  
Inför mässan kommer vi att ha två helsi-
desannonser (5 september och 3 oktober) 
i de tematidningar som distribueras i tid-
ningen Dagens Samhälle samt upplagan 
på SJ:s alla tåg och vid Malmö Aviations 
gater. 
 
Kom gärna och besök oss, vi finns i mon-
ter G 06:22. 
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Tipsa om nya kunder 
och bli belönad! 
 
Vi vill naturligtvis att du som certifierat fö-
retag visar och marknadsför FR2000 på 
hemsidor, annonser, dekaler på bilar m.m. 
så mycket som möjligt. Som ett led i detta 
vill vi premiera de certifierade företag som 
kan tipsa om nya FR2000-kunder. 
Belöningen för en nyanskaffad FR2000-
kund består i en övernattning för två på 
valfritt hotell inklusive middag till ett värde 
av 3 500kr. 
 
 

        
 
 
 
Konsultmöte den 28-29 
oktober 
 

 Utbildning i den nya standarden. 

 Presentation av franchisesystemet 

och dess regelverk. 

 
 

KURSINBJUDAN 
4-5 november 2013 

Att verka som konsult 
mot FR2000 

 
 

Här får Du en unik möjlighet att under  
2 + 1 dag  skaffa Dig kunskaper att verka 
som FR2000-konsult. 
 
Genom vårt franchisesystem får du en 
unik chans att bredda din kundbas på ett 
unikt sätt. 
 
Kursen leder fram till ett erbjudande att 
ansluta dig till franchisesystemet FR2000 
och ger djupa kunskaper i FR2000 kvali-
tets- och miljöledningens systemkrav.  
Du som konsult får möjlighet att utnyttja 
franchisenätverket och vara med och på-
verka marknadsföringen i ett marknads-
råd.  
 
Under två dagar får du en fördjupning i 
kravstandard bas och tilläggsregler för 
vissa branschförbund. Efter dessa dagar 
kommer du få en hemuppgift som du ska 
redovisa när du kommer tillbaka till den 
tredje dagen som avslutas med ett kun-
skapsprov. 
   
Under kursen kommer förståelsen för 
FR2000 kvalitets- och miljöledning att 
bygga på strukturen i de ingående sju ka-
pitlen. 
 Kursen ger kursdeltagaren färdighet att 
tolka strukturen för systemuppbyggnad, 
tänk på, framgångsfaktorer/misslyckande 
och vad revisorn tittar på. 
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Kursen avslutas med att deltagaren av-
lägger ett skriftligt kunskapsprov innan 
erhållande av ett intyg samt erbjudande 
om att teckna ett franchiseavtal. 
 
Kursavgift: 
12 000 kr exkl. eventuellt boende, inkl.  
kursdokumentation och mat, exkl. moms. 
 
Kursplats:  Kalmar, lokal meddelas senare 
 
Avbeställning: 
25 % tre veckor före kursstart  
50 % två veckor före kursstart  
100 % en vecka eller mindre före kursstart 
 
Sista anmälningsdag:  7 oktober 2013 
 
Anmälan till:  info@fr2000.se  
Kursinformation: Lars Svedje 
 
Tveka inte att få den unika chansen att 
vara de första i landet som blir Franchise-
tagare i FR2000.  
Skicka in Din kursanmälan redan idag. 
Deltagarantalet är starkt begränsat.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Certifierade företag 
Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet 

 

Utfärd.dat Företag                         Cert nr 
2013-04-04 Wennergrens Hiss AB , Dalum  820 
2013-05-27 West-Studio Design & Heminredning AB, Sköndal 828 
2013-05-31 Skorstensfejarna i Gästrikland AB, Sandviken 827 
2013-06-07 PESAM Mark & Asfalt AB, Fritsla  823 
2013-06-17 Belab EL-butik AB, Stockholm                  811 
2013-06-17 El-Manbutiken i Köping AB, Köping  813 
2013-06-17 El-Manbutiken i Västerås AB, Västerås        814 
2013-06-18 Kustsotarna i Hälsingland AB , Söderhamn 837 
2013-07-05 Ulf Hedlunds Måleri, Älvsjö   832 
2013-07-05 Rydéns Måleri Service AB, Stockholm  833 
2013-07-09 Punkt Design AB, Fagersta   834 
2013-07-16 Libergs Måleri AB, Falköping   829 
2013-08-13 El & Fastighetsservice AB, Järfälla  836 

 

 
FR2000 Ek. För 
Kansli i Kalmar 
 
Södra Malmgatan 7 
392 34 Kalmar 
 
Tel: 0480-233 00 
E-post: info@fr2000.se 
 
Öppettider: 
Måndag  – Fredag 08.00-17.00 
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