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Det händer, som ni vet, alltid mycket runt 
FR2000. Inte bara det faktum att fler och 
fler företag inser systemets förträfflighet 
och dess påtagligtpositiva och utvecklande 
effekter det har för verksamheter i både 
små, mellanstora och även större före-
tag. Även rent organisatoriskt är FR2000 
föremål för ständiga förbättringar och 
ständig utveckling.
En väldigt tydlig sådan förändring ser ni 
ovan, vår nya, fräscha hemsida, som är 

lättnavigerad och tydlig och kommunicerar 
på ett, tycker vi, väldigt bra sätt. En mod-
ern hemsida för en modern och dynamisk 
organisation. Ta dig tid att granska den och 
ta del av vad den har att erbjuda. Tveka 
heller inte att höra av dig, om det är nåt du 
saknar eller något du finner krångligt eller 
förvirrande eller rent av är felaktigt.
Samtidigt har vi stängt den separata 
hemsidan FR2000 Forum, som numer är 
integrerad i www.fr2000.se.

SBSC
Svensk brand- 
& säkerhetscer-
tifiering AB. Allt 
fler företag och 
organisationer 
efterfrågar cer-
tifierade produkter och företag, 
som uppfyller kraven inom gäl-
lande normer och standarder, 
i samband med upphandling. 
FR2000 i Sverige ekonomisk 
förening har tecknat avtal med 
SBSC för att revidera mot 
standarden FR2000 Säkerhet.

Ett certifieringsorgan blir tre
Hittills har SFK Certifiering varit vårt certifieringsorgan. SFK har nu fått sällskap av ytterli-
gare två. Nordcert certifierar stålbyggare och SBSC (Svensk brand- & säkerhetscertifier-
ing AB) certifierar säkerhetsföretag. Dessa är numer också våra officiella certifieringsor-
gan. Det kan vara på sin plats med en liten presentation av samtliga tre:

SFK Certifiering AB
SFK 
Certifiering 
AB är ett 
ackrediterat 
och oberoende certifieringsor-
gan av ledningssystem, bl.a. 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
FR2000 i Sverige ekonomisk 
förening har tecknat avtal med 
SFK Certifiering AB för att revi-
dera mot standarden FR2000 
Verksamhetsledning.

NORDCERT AB
NORD-
CERT AB 
verkar 
för god 
kvalitet och kvalitetsutveckling 
inom armering, betong, berg-
material/ballast och stål. Vi er-
bjuder certifiering av produkter, 
processer och personer samt 
medverkar vid utbildningar 
som bestyrker kompetens. 
FR2000 i Sverige ekonomisk 
förening har tecknat avtal med 
Nordcert AB för att revidera 
mot standarden FR2000 Stål-
byggnad.

FR2000 får ny hemsida  
– och FR2000 Forum följer med

Till hemsidan    I   Prenumerera   I   Avbeställ   

Allt 
under 
ett tak

Vid frågor om certifiering 
– vänd dig direkt till certifier-
ingsorganen!

http://www.tolkserviceradet.se
http://www.elon.se/
http://www.gbf.se
http://www.plr.se/
http://www.s3f.org/
http://www.sms-service.se/
http://www.skorstensfejare.se/
http://www.str.se/
http://www.tmf.se/web/Startsida.aspx
http://www.maleri.se/
http://www.slrlassmeder.se/
http://www.fr2000.se
http://www.mvr.se
http://www.fr2000.se
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http://www.tradgardsanlaggarna.se/


FR2000 ger Ölands Vattenskärning 
struktur, styrka – och mer jobb
– Det var skönt att få ringa upp före-
taget och berätta att vi är certifier-
ade. Nu har vi fått en ny, viktig kund. 
Malin Wreinert på Ölands Vatten-
skärning har varit djupt engagerad 
i företagets implementering av 
FR2000 och arbetat intensivt med 
kvalitetssäkringssystemet i omkring 
ett och ett halvt år.
– Jag har lärt mig mycket på vä-
gen, jag har fått en helt ny inblick i 
företaget och vi har fått  bekräftelse 
på att vi gör saker och ting rätt. Nu 
har vi dessutom tydliga ramar för 
verksamheten.

Det var i början av 2011 som 
familjeföretaget Ölands Vattenskärn-
ing beslutade att certifiera sig enligt 
FR2000. Sedan den 20 december 2012 

är företaget certifierat.
– Det kändes ganska självklart för oss, 
säger Malin Wreinert. Det låg rätt i 
tiden, även om det var en tillfällighet att 
det skedde just då. När vi blev kontak-
tade av FR2000-representanten var det 
lätt att ta beslutet.
– Många kunder kräver kvalitetssäkring 
idag. Det har vid några tillfällen hänt 
att vi inte ens fått lämna offert, för att 
vi saknat det.  Nu har vi fått en stor 
kund med stor potential för ett växande 
samarbete, som vi varit intresserade av 
länge. När vi väl hade certifikatet fick vi 
också order.
Att införa ett kvalitetssäkringssystem 
tar tid och är omfattande. Men steg för 
steg har Malin och hennes kamrater 
på företaget kommit närmare certifier-
ingen.

– Det var inledningsvis lite svårt att 
förstå hur man skulle lägga upp det, 
men med hjälp av konsulten som ett 
värdefullt bollplank gick det väldigt bra 
att komma in i 
systemet. Det 
var en ovärder-
lig hjälp. Vi 
gick igenom 
systemet kapi-
tel för kapitel 
med berörda 
personer på 
företaget och 
steg för steg 
kom vi framåt 
på ett bra sätt. 
Vi insåg dessu-
tom ganska 

Malin Wreinert och det färska certifikatet. Det har hon engagerat sig hårt i för att åstadkomma. Och lärt sig mycket om egna 
företaget på vägen... 

Vattenskuret alumini-
umrör.(forts. nästa sida)



snart att vi faktiskt jobbade på rätt sätt 
redan tidigare, och det var roligt att 
få den bekräftelsen. Det stärkte oss 
och jag har sett många raka ryggar på 
vägen.
– Det har varit en lärorik tid och väldigt 
roligt, säger Malin. Systemet ger oss ett 
bättre fokus och även om vi gjort saker 
och ting rätt tidigare, har vi nu tydligare 
ramar och mallar för verksamheten. 
Det var lite spretigare förut. Vi jobbar 
nu tydligare med målen i verksam-
heten, vi har bättre struktur på möten 

och vi känner att vi inte tappar något på 
vägen utan att vi kvalitetssäkrar både 
oss själva och det som lämnar oss. Det 
skapar trygghet.
FR2000 omfattar ju också miljö, men 
här är Ölands Vattenskärning väldigt 
duktiga redan tidigare.
– Nu fick vi gå ner på ledlamp-nivå för 
att hitta förbättringspotential, säger Ma-
lin och skrattar. I andra delar av verk-
samheten är det lättare att hitta tydliga 
förbättringspunkter.

• Det var 1992 som Hans Wreinert 
startade Industriteknik Wreinert & Co 
AB med tillverkning av handikapp-
hjälpmedel för barn i Alstermo. 1994 
flyttade man till nuvarande lokaler i 
Färjestaden och fyra år senare förvär-
vades Ölands Vattenskärning, under 
vilket namn de båda verksamheterna 
idag drivs. Det är ett riktigt familjeföre-
tag, där Hans har med sig sina tre 
söner och dessutom två av sönernas 
fruar. Malin Wreinert är en av dem. 

En helautomatisk cell för robotskärning – med vatten! Vattenskärning i 90 mm aluminium.

Följande företag är certifierade sedan  
förra nyhetsbrevet:

Certifierade företag

Utfärdandedatum Företag Cert nr

2013-01-08 EoB PLÅT i i RÅÅ AB, Råå 804
2012-12-12 ELON-Holje Energiservice AB, Karlshamn 805
2012-12-06 Torps Laserteknik AB, Torpshammar 806

Ny kravstandard
Den nya kravstandarden, daterad 2013-01-01, finns för nedladdning på hemsidan. 
Hämta den här.

Verksamhet 2012 2011 2010 2009
Antalet initialrevisioner 47 45 32 45
Antalet företag som lämnat certifieringen 24 st 13 13 24
Nettotillskott under året 23 32 18 21
Totala antalet certifikat vid utgången av året 452 429 397 380
Antalet omrevisioner 129 50 86 90
Antalet tillämpningsrevisioner 182 260 198 132
Antalet efterrevisioner 2 6 1 – 

Den 1 mars får FR2000 ny kraft och 
blir därmed ännu mer tillgängligt och 
kan erbjuda bättre service.
Det är Kerstin Sturesson som kom-
mer till oss för att hjälpa oss adminis-
trativt, se till att hemsidan är uppdat-
erad och hålla medlemsregistret á 
jour – bland mycket annat. 
Välkommen Kerstin!

FR2000 får förstärkning

http://www.fr2000.se/Bestall-och-hamta.html


Viktig information
FR2000:s årsstämma äger rum den 18 
mars på Årstaängsvägen 19C i Stockholm.

Styrelsemöte med FR2000 Ekonomiska 
förening äger rum den 15 februari på 
Årstaängsvägen 19C i Stockholm. Motioner 
skall vara styrelsen tillhanda före den 15 
februari.

FR2000 Ek. För.
Södra Malmgatan 7
39432 Kalmar

Tel: 0480-233 00

E-post: info@fr2000.se 
 
Öppettider
Måndag - Fredag 08.00 - 17.00

Den nya FR2000-appen för smarta tele-
foner kommer inom kort. 
Just nu ligger bollen hos Apple för ap-
pens godkännande, men någon gång 
tidigt i vår kommer du att kunna ladda 
ner den i din iPhone. 
Du som har android får dock vänta yt-
terligare en tid.

FR2000-appen 
är på G


