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Förändringar
på internet
Vi har redigerat en del information på
hemsidan www.fr2000.se. Bland annat har vi
”släckt” länkarna ”Nyheter” och ”Nyhetsbrev”
och lagt över relevant information på
kommunikations-sajten www.fr2000forum.se.
Vi har också ersatt ordet Konsulter i menyn till
Rådgivare, vilket vi informerat om tidigare.
För nyheter, nyhetsbrev och all form av publik,
löpande kommunikation hänvisas alltså till
www.fr2000forum.se.
Fråga – svarsservice
Du kan alltid vända dig till Lars Svedje när du
har några frågor om FR2000.
Han nås på telefon 08-762 75 05 eller
070-690 44 00 eller per mail; info@fr2000.se.
FR2000 kansli i Stockholm!
Årstaängsvägen 19 C 4 tr i Marievik/Liljeholmen, 117 43 Stockholm.
FR2000 • Box 47235 • 100 74 Stockholm
Telefon vx: 08-762 75 85 • Fax: 08-616 00 72 • E-post: info@fr2000.se
Årsstämma
Årsstämman avhålls den 23 mars 2011 i FR2000-kansliets lokaler i Marievik/Liljeholmen.
Stämman startar kl. 10.00. Motioner från ägarna önskas senast den 10 mars 2011 för att
kunna behandlas av styrelsen.
Marknadsföring
Vi har under året arbetat med ett antal olika projekt som troligen kommer att landa under
2011/2012. Dessa projekt är kedjor som kommer att ligga under s.k. paraplycertifikat. Ett
annat projekt som vi har arbetat med är etablering av konceptet FR2000 i Finland.

Vi står bakom
FR2000 Forum

Certifierade företag 2011
Följande företag är certifierade hittills under 2011:
2011-02-09 – S:t Eriksplans Lås AB, Stockholm
Följande företag blir certifierade inom kort:
Låskompetens AB, Åkersberga
Låssmeden i Norrköping AB, Norrköping
SN Sotning AB, Vilhelmina
Smärtkliniken i Umeå/Eques Indolor AB, Skellefteå
Bysmeden Lås AB, Stockholm
Tandia Laboratoriet AB, Malmö

Sprid budskapet!

Marknadsföringen av ledningssystemet FR2000
För att vi ska kunna sprida kännedomen om FR2000 behöver vi alla vara med!
Tänk på att det finns materiel som ni kostnadsfritt kan beställa från kansliet. Allt ifrån
offertmappar till klisterdekaler till era bilar.
Vi sprider kunskapen på olika sätt genom att bearbeta större organisationer och kommuner
men vi tar gärna emot tips på aktörer som du anser att vi ska bearbeta.
Du är vår bästa reklampelare!
Men Du är kanske den allra viktigaste ambassadören, Du som vet hur systemet fungerar i
företaget, vilka fördelar det har och hur det förenklar arbetet i vardagen.
Ingen kan bättre göra reklam för FR2000 än Du.
Så hjälp oss upplysa alla andra, de som fortfarande har den goda erfarenheten att förstå
FR2000 framför sig.
Sprid budskapet!

FR2000 kansli i Stockholm!
Från och med den 1 februari 2010 finns vårt kansli på
Årstaängsvägen 19 C 4 tr i Marievik/Liljeholmen, 117 43 Stockholm.
Postadress:
FR2000
Box 47235
100 74 STOCKHOLM
Telefon vx: 08-762 75 85
Fax: 08-720 01 90
E-post: info@fr2000.se

