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Dahlberg avgår – 
Åström tar över
Den 18 mars hölls FR2000:s årsstämma i 
Stockholm.
I samband med årsstämman avtackades 
Thomas Dahlberg som ordförande. Tho-
mas lämnar dock inte FR2000 utan valdes 
in som ordinarie ledamot (2år).
Till ny styrelseordförande (1 år) i FR2000 
i Sverige ekonomiska förening valdes 
Anders Åström vice ordförande i Sveriges 
Skorstensfejaremästares Riksförbund 
(SSR). 
Anders driver även företaget Kramfors 
Sotning & Ventilationssanering AB.

Per Sjöhult, GBF, tackar Thomas Dahlberg för 
hans tid som ordförande. Dahlberg finns kvar i 
styrelsen, nu som ordinarie ledamot.

FR2000:s nya styrelse: Fr.v. Ulf Lindén, Göte Johansson, nya ordföranden Anders Åström, 
avgående ordföranden Thomas Dahlberg, Lotten Svensson och Stefan Olofsson.

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.mvr.se
http://www.fr2000.se
http://www.tradgardsanlaggarna.se/


I anslutning till konferens-dagarna 
med offentliga förvaltningars inköpare, 
fanns 24 utställare som bildade en mi-
nimässa med inköpare som gemensam 
målgrupp.

– Och det var klockrent för oss, säger 
Jan Weinfors som upplevde ett väldigt 
stor intresse från de omkring 600 när-
varande inköparna.

– Det är vår viktigaste målgrupp, fort-
sätter han. Det är framför allt de offent-
liga inköparna som gör upphandlingar 
bland en stor del av de företag som valt 
att certifiera sig enligt FR2000, och det 
är dessutom ett ökande antal företag.

Alltför många känner till alltför lite om 
FR2000 och att det är likvärdigt med 
ISO. I flera fall har FR2000 rankats läg-
re i sambande med upphandlingar, vil-
ket inneburit att FR2000-certifierade fö-
retag gått miste om jobb. Sedan en tid 
finns nu en prejudicerande dom i hov-
rätten, som klart slår fast att FR2000 

ska rankas lika högt som ISO. Och då 
är de FR2000-certifierade företagen på 
banan.

– Det var förvånansvärt många som 
kände till FR2000, men kanske inte på 
djupet. 

– Nu fick vi en bra möjlighet att förklara 
systemet närmare.

Under dagarna genomfördes en frå-
getävling, där FR2000-kunskapen tes-
tades på deltagarna. Priset var en 
åtråvärd iPad och det var Kiarash Kaf-
fashpour, entreprenadupphandlare i 
Täby kommun, som gick hem med ny 
läsplatta.

Ett klockrent forum
FR2000 på SOI-dagarna
Massor av besökare rörde sig runt FR2000-montern under offentliga inköparnas egna dagar i Västerås. Foto: FR2000

And the winner is... Kiarash Kaffashpour vann iPaden. Här flankeras han av Märit Forssander, Rost-
skyddsmålning och Jan Weinfors, FR2000.

– Den bästa mässa jag varit på – och 
det var inte ens en mässa...
Jan Weinfors är väldigt nöjd med den 
uppmärksamhet FR2000 fick i sam-
band med SOI-dagarna (Sveriges Of-
fentliga Inköpare) på Aros Congress 
Center den 8 – 10 april.



Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet:
Certifierade företag

Utfärdandedatum Företag Cert nr

2013-04-08 Värmdö Sotningsdistrikt AB, Gustavsberg 824
2013-03-20 Sundängen AB, Göteborg 818
2013-03-01 KGW Frys & Hushållsmaskiner AB, Enskede 815
2013-03-15 Målerifixarna i Linköping AB, Linköping 810
2013-03-12 Mölndals Mark & Grund HB, Lindome 819
2013-02-07 AB Tranåsbostäder, Tranås 812
2013-01-21 A.W.Jonaeson Bleck & Plåtslageri AB, Stockholm 798
2013-01-15 Örnens Måleri AB, Göteborg 801
2013-01-14 Anderssons Måleri keller & Glenn AB, Simrishamn 784
2013-01-09 ATM Måleritjänst AB, Ljungsbro 807
2012-12-20 Ölands Vattenskärning AB, Färjestaden 809
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

Kom gärna med tips  
om vad vi ska informera  
om i Nyhetsbrevet!

E-posta detta till  
info@fr2000.se

Den nya FR2000-appen är klar för 
nedladdning. 
Appen finns ännu så länge endast för 
iPhone. Om du har Android får du vänta  
ytterligare en tid...

FR2000-appen 
är klar!

FR2000 Ek. För.
kansli i Kalmar
Södra Malmgatan 7
39432 Kalmar

Tel: 0480-233 00
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