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FR2000 har påbörjat sin      
”Eriksgata” 
 

 
Den 22 oktober startade FR2000 sin 
”eriksgata” i Umeå, tillsammans med 
Företagarna i Västerbotten genomfördes 
en kvällsaktivitet med information om 
FR2000 på Sliperiet vid konstnärligt 
Campus i Umeå, ca 30 personer deltog på 
aktiviteten. 
Eriksgatan fortsätter nu med ytterligare ett 
antal orter under 2014 tillsammans med 
Företagarna. 

Vad händer i ISO-
världen och hur 
påverkar detta FR2000! 
Arbetet med att uppdatera standarderna 
ISO 9001 och ISO 14001 har pågått en tid 
och dessa beräknas att utkomma 
september 2015 i skarp version. 
Organisationerna har därefter tre år på sig 
att ta sig an de nya standarderna.  

Just nu genomgår de två standarderna en 
omfattande revidering. En åsikt bland 
experterna är att förändringen i ISO 9001 
är genomgripande, eftersom standarden 
blir mycket tydlig när det gäller 
organisationers strategiarbete samt 
förstärkningen av processarbetet och 
fokus på resultat. 

För ISO 14001 har utmaningar bland 
annat varit att öka fokus på faktiska 
miljöförbättringar, ge tydligare koppling till 
strategisk företagsledning och att på ett 
bättre sätt involvera intressenter. Syftet är 
att positionera 14001 som en del i 
hållbarhetsarbetet. 

Inom FR2000 kommer vi att granska de 
nya standarderna och arbeta in dem i 
FR2000-standarden. Det som Rådet 
beslutat är att de räknar med att ge ut en 
ny standard 2017. I FR2000-världen gäller 
endast ett års övergång vilket innebär att 
vi kommer att ligga väl i fas med ISO-
världen.   

Ändringar inom 
FR2000-kontoret    
Avtalet mellan MVR Service AB och 
FR2000 ekonomisk förening som inneburit 
att MVR har skött den administrativa delen 
åt föreningen har överförts på Svedje 
Consulting vilket i praktiken inte innebär 
något annat än att fråga-svarservicen 
överförts på tel.nr 070-690 44 65,  
Jan Weinfors. Ni kan alltid nå mig,  
Lars Svedje på tel.nr 070-690 44 00. 
Kontorstelefonen är som tidigare 
0480-233 00 men de som ringer på detta 
nummer kommer att hänvisas till något av 
070-numren tills vidare. Mailadressen är 
som tidigare info@fr2000.se  och 
postadressen är Södra Malmgatan 7,  
392 34 Kalmar. 
Skälet till denna förändring är att den nye 
VD:n på MVR vill renodla verksamheten 
inom MVR för att ytterligare kunna 
fokusera på dess kärnfrågor.                         
 
 

 
 
 
 

Certifierade företag SFK 
Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet 

 
Utfärd.dat         Företag                                                                      Cert nr 

2014-08-20    WTS Västerås Truckservice AB, VÄSTERÅS              885 
2014-09-08    TALAB Tandt. Lab.i Västervik AB, VÄSTERVIK           873 
2014-09-17     Edmolift AB, HÄRNÖSAND                                         884 
2014-10-09     Sotningsdistrikt Karlskrona AB, KARLSKRONA          890 
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