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På Kvalitetsmässan 

Kvalitetsmässan i Göteborg den 19-21 november, 
Europas största konferens och fackmässa om 
verksamhets- och samhällsutveckling samlade 
som vanligt många besökare och gav inköpare 
m.fl. från offentliga sektorn direktinformation om 
värdet och innehållet i FR2000. 

    

 
             
               Montern på mässan 
 

 
 
Vi hade gott om besökare i vår monter, som ville 
veta mera om FR2000. 
 
 

      

 
 
Varje dag lottades en surfplatta ut till dom som            
deltagit i vår tävling. 
 
 
 
 
 

                      
 
De lyckliga vinnarna var: 
 
Anki Wallström, Folkhögskolekansliet / VG 
regionen. 
Mikael Öman, HSF / Stockholms läns landsting. 
Britt-Marie Lundberg Björk, Tyresö Kommun. 
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FR2000-konsult som 
franchisetagare 
 
Vi har nu bjudit in till konsultutbildning avseende 
FR2000. Vi har gått ut brett till kvalitets- och miljö-
konsulter i hela landet för att få en så god täckning 
som möjligt. Syftet med att vi erbjuder konsulter att 
gå denna utbildning är att vi vill utöka konsultkåren 
och få fler som ska ingå i franchisesystemet.  
Genom att göra konsulttjänsterna till ett franchise-
avtal får vi en bredare marknadsföring av FR2000 
och ett uppträdande ut mot marknaden som är 
gemensamt av alla som ansluts till avtalet. Detta 
kommer att säkerställa framtiden för FR2000 på ett 
betydligt säkrare sätt än tidigare. FR2000 har ge-
nom att Företagarna gått in som medlem i före-
ningen fått en stor medlem med många bransch-
föreningar anslutna. Även här finns ett stort antal 
konsulter som vi gemensamt kan få nytta av.  
 
Nedan ser du den inbjudan som gått ut. Tipsa 
gärna detta vidare till den det berör. 

 

KURSINBJUDAN 
6 - 7  mars 2014 

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 kun-
skaper i FR2000 kvalitets- och miljöledningens 
systemkrav. Du som konsult får möjlighet att ut-
nyttja franchisenätverket och vara med och på-
verka marknadsföringen i ett marknadsråd.  
Under två dagar får du en fördjupning i kravstan-
dard bas och tilläggsregler för vissa branschför-
bund. Efter dessa dagar kommer du få en hem-
uppgift som du ska redovisa när du kommer till-
baka till den tredje dagen som avslutas med ett 
kunskapsprov.   
Under kursen kommer förståelsen för FR2000 
kvalitets- och miljöledning att bygga på strukturen i 
de ingående sju kapitlen.  

Kursen ger kursdeltagaren färdighet att tolka struk-
turen för systemuppbyggnad, tänk på, framgångs-
faktorer/misslyckande och vad revisorn tittar på. 
Kursen avslutas med att deltagaren avlägger 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: 31 januari 2014 
Anmälan till:  info@fr2000.se  
Kursinformation: Lars Svedje 
Tveka inte att få den unika chansen att vara de 
första i landet som blir Franchisetagare i       
FR2000. Skicka in Din kursanmälan redan idag. 
Deltagarantalet är starkt begränsat.    
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Nya revisorer 
 
     

     
 
Linda Eskilsson 
 
Linda är 42 år och bor utanför Karlshamn. 
 
Linda började på SFK Certifiering i December 
2012 och är revisor för FR 2000, ISO 14001, ISO 
9001 samt OHSAS 18001. Dessförinnan kommer 
hon närmast från bilindustrin, de senaste 10 åren 
har hon arbetat på TitanX Engine Cooling AB, som 
både operativ miljö- och kvalitetschef och strate-
gisk miljö- och kvalitetsdirektör. Innan dess har 
hon arbetat på Perstorp Compounds AB som 
Q/EHS ansvarig. Hon har också undervisat på 
högskolan i Kristianstad i miljö- i företagsperspek-
tiv och livscykelanalys samt arbetat som miljö- och 
kvalitetskonsult.  
 
Linda har en magister examen i Environmental 
enginering som har kompletterats med olika kvali-
tetskurser inom t.ex lean och ISO/TS samt arbets-
miljökurser och arbetsmiljörätt. Hon är IRCA god-
känd revisor för både miljö och kvalitet.   
 
Linda driver även eget företag som konsult inom 
miljö- kvalitet- och företagsstyrning. 

 
 

            

         
 
Sven Lind 
 
Sven år 56 år och bor i Kalmar. 

Sven har mer än 20 år erfarenhet av miljö- säker-
hets och kvalitetsarbete inom bilindustrin. Ansvarig 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet, riskbe-
dömningar, olycksfallsutredningar, lagefterlevnad, 
interna revisioner, tillståndsansökningar, lednings-
system m.m. i rollen som Miljöchef. 

Sedan 2012 underleverantör till SFK Certifiering 
som revisor för ISO 9001, 14001, AFS 2001:1, 
samt OHSAS 18001 samt som support till företag 
vid införande av ledningssystem.  

 

 

 
 
 
 
 

Korsreferenslista 
Vi har nu gjort en korsreferenslista mellan den 
gamla FR2000 standarden och den nya nu gäl-
lande standarden fr.o.m. 2013-01-01. 
Korsreferenslistan kan ni som är certifierad i den 
”gamla” standarden använda som underlag för att 
visa att ni förstått vilka förändringar som gäller i 
den nya standarden, ni behöver alltså inte skriva 
om eller göra några andra förändringar i ert  
system.  
Korsreferenslistan finns att hämta på FR2000:s 
hemsida under ” Beställ och Hämta ” 
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Vi har nu tagit fram ett nytt klistermärke för certifie-
rade företag, där även arbetsmiljödelen finns med. 
Du som vill ha de nya klistermärkena, skicka ett 
mail till kerstin.sturesson@mvr.se och tala om hur 
många du behöver. 

 
 
 
     

           
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Och 
 

 

 
 
 
 
 

Önskar 
 

 Lasse , Janne och Kerstin 
 
 

                         
 
 

Certifierade företag 
Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet 

 
Utfärd.dat      Företag                                                                      Cert nr 
2013-10-21    Östergötlands Pulverlackering AB, Vadstena                   856 
2013-10-24    Ydre Åkeri AB, Ydre                                                          840                       
2013-11-04    ELON i Öresund AB , Trelleborg                                       849 
2013-11-05    Triator Storkök AB, Kalmar                                                854 
2013-11-06    Triator Elinstallationer AB, Kalmar                                     835 
2013-11-18    Ceak VVS Konsult AB, Mölndal                                         839 
2013-11-18    ECB Entreprenadcraft AB, Mölndal                                   847 
2013-11-18    Kungsbacka Sotning & Ventilations AB, Kungsbacka       859                        
2013-11-22    Trainparts Sweden AB, Bollnäs                                         860 
2013-12-02    Gislaveds Golvbeläggning AB, Gislaved                           842 
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