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Ny layout på certifikaten
Vid Rådsmötet den 18 februari 2010
beslöts att det nya förslaget till
certifikatsutformning skulle antas.
Skälet till att ta fram en ny layout var
att våra kunder gett oss i uppdrag att
förtydliga innehållet i FR2000
Verksamhetsled-ning genom att få fram
innehållet i kravstandarden, de fem
integrerade huvudkravelementen;
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd
och kompetens.

Vad händer med FR2000
Hittills i år har vi fått in 28 förfrågningar som vi offererat. Av dessa 28 har vi hitintills
tecknat avtal med 20 företag. Men inte nog med det, den s.k. fråga-svarsservicen har ökat
betydligt vilket på sikt kommer att resultera i en ökad efterfrågan enligt vår bedömning.
Dessutom kommer olika typer av förfråg-ningar från kunder till certifierade företag vad
FR2000 står för och vilka krav vi ställer samt hur revisionsförfarandet sker.
Men för att den positiva trenden ska bestå måste vi alla hjälpa till att marknadsföra
FR2000.
Vad kan du då göra som certifierat företag? Det enklaste sättet är att på fakturor,
brevpapper och visitkort sätta vår logotype och signalera att du är certifierad enligt
FR2000. Den kan du beställa på info@fr2000.se. Du kan också beställa våra dekaler som
du tillhandahålls kostnadsfritt för att sätta på bilar, företagsentréer etc. Visa att du är
certifierad!
Konsultmöten 2010
P.g.a. organisationsändringar har vi inte bjudit in till något konsultmöte under våren. Vi har
nu beslutat att höstens konsultmöte förläggs till den 26 oktober på vårt kansli i Stockholm.
Inbjudan kommer att skickas ut i början på september.
Jag ber dig som konsult att redan nu skicka in frågor som du vill att vi ska ta upp och
diskutera på konsultmötet.
Ny konsult
Vi ber att få hälsa Melina Rannanjärvi välkommen som ny konsult inom FR2000.
Klassificering enligt klassificeringsförordningen (CLP) Farosymboler av kemiska ämnen
Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning
av ämnen och blandningar (CLP) i kraft. Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer
KemI:s föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya
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förordningen att gälla parallellt.
CLP = classification, labelling and packaging.
På svenska; klassificering, märkning och förpackning
Se vidare på www.kemi.se
Nya certifierade företag i år
2010-03-19
Sot och OVK i Arvika AB, Arvika.
2010-02-03
Ventilation & Sotningstjänst Åke Huss AB, Uppsala.
Följande företag kommer inom
kort att bli certifierade:
Olofströms Sotningsdistrikt HB, Olofström
Machinery Scandinavia AB, Rosenfors
Låsproffsen i Göteborg AB, Göteborg
Abrahamssons Hantverk & Fastighetsservice AB, Upplands Väsby
Bergslagens Sotning & Ventilation AB, Fagersta
JO Sotning AB, Ljusdal
KJ Sotning AB, Hudiksvall
HM Sotning AB, Hudiksvall
Falu Sotningsdistrikt AB, Falun
Sandviken Energi AB/Skorstensfejarna, Sandviken
Sotarbolaget i Jämtland AB, Östersund
Bramstedts Skorstensfejeri AB, Leksand
Strömsunds Sotningsdistrikt AB, Strömsund
Avesta Sotarna AB, Avesta
Låset i Centrum HJK AB, Göteborg
KST Kalmarsund Tryck AB, Kalmar
Kvänumbygdens Energi ek för, Kvänum
Busck & Co AB, Kållered
Draper Europe AB, Halmstad

Fråga-svarsservice
Den fråga-svarsservice som nya kunder och konsulter tidigare fått av Mia Ewertz övertas
av Lars Svedje p.g.a. att Mia slutade hos oss den 2 december. Hon slutade på egen begäran.
Lars Svedje
lars.svedje@mvr.se
tel.nr: 08-762 75 05

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 17244
104 62 STOCKHOLM
Telefon vx: 08-762 75 85
Fax: 08-720 01 90
E-post: info@fr2000.se

