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FR2000 deltar på 
Kvalitetsmässan i Göteborg

Vi står bakom
FR2000 Forum

FR2000 deltar – naturligtvis – på Kvalitetsmässan i 
Göteborg den 15 – 17 november.
Det är Europas största konferens- och fackmässa 
om verksamhets- och samhällsutveckling. I år är det 
den tolfte i ordningen.
Sedan starten 1989 har Kvalitetsmässan vuxit och 
blivit den stora mötesplatsen för offentlig sektor. 
En konferens med omkring 4 000 deltagare, fem 
olika nationella utmärkelser, en KvalitetsBank av 
utvecklingsprojekt, där man kan sätta in och ta ut 
goda idéer för verksamhetsförbättring, samt en 
fackmässa med 200 utställare och över 10 000 
besökare.
En självklar plats således för FR2000.
Vi finns i monter G06:22 och tar hemskt gärna emot 
besökare!

Två nya revisorer
FR2000 har begåvats med ytterligare två revisorer, 
som vi härmed hälsar välkomna till organisationen. 
Förstärkningen är både nödvändig och välkommen, 
när alltfler företag väljer att certifiera sig enligt 
FR2000.
Vi välkomnar således Yvonne Hellsén i Karlstad 
och Roland Kåberg i Surahammar till FR2000!
De har nyligen utbildats för sina åtaganden för 
organisationen och är nu att betrakta som aktiva 
revisorer.

Franz Cedrin efterträder Lars Svedje
Lars Svedje har fått en efterträdare i Franz Cedrin, 
som ska överta Svedjes åtagande då denne lämnar 
skutan så småningom. Exakt när ”så småningom” 
inträffar är dock en smula oklart, men någon gång 
under 2012, kommer Lars Svedje att lämna över 
jobbet att driva FR2000 vidare till Franz Cedrin, 
som fram till dess ska gå parallellt med Svedje för 
att komma in i jobbet.

Nya dokument för nedladdning

Rådgivarna får sin 
egen förening 

Den 1 november, hölls det årliga 
rådgivarmötet på kansliet i 
Stockholm. 
Flera saker diskuterades under 
mötet, men framför allt tog mötet 
beslut om att bilda en förening för 
rådgivarna.
Vid mötet tillsattes en arbetsgrupp 
med uppgift att sätta upp stadgar för 
föreningen.
Alla rådgivare uppmanas nu därför 
att kontakta Lennart Smedjevik på 
telefon 0480-363 677 eller per e-
mail; eurotrading@telia.com för mer 
information.
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Nu finns två nya dokument att ladda ner från 
hemsidan; Allmänna bestämmelser och 
revisionsregler. Ni hittar dem under Offerförfrågan 
respektive Regler, i nämnd ordning.

Certifierade företag 2011 

Följande företag är certifierade hittills under 2011:

2011-10-12 – Lars G Andersson AB Åkersberga
2011-09-16 – Oskarshamns Trafikskola Oskarshamn
2011-08-26 – Elanders Dentallab Johanneshov
2011-08-23 – Erik Lakomaa+Company AB Bandhagen
2011-08-23 – Elkapsling AB Alby, Ånge
2011-08-19 – Helanders Måleri & Konsult AB Stenungsund
2011-08-16 – Norrköpings Låsverkstad AB Norrköping
2011-07-29 – Dalek Lås & Larm AB Trollhättan
2011-07-22 – Borås Dentallaboratorium AB Borås
2011-07-07 – Halmstads Dentaltekniska AB Halmstad
2011-06-30 – Högmans Bygg & Måleri AB Gråbo
2011-06-27 – Johannedals Mekaniska Verkstad AB Sundsbruk
2011-06-23 – Decerno AB Kista
2011-06-23 – Solna-Sundbyberg Renare Kanaler AB Sundbyberg
2011-06-23 – SKFM Ulf Pettersson AB Bromma
2011-06-21 –Sundsvalls Kommuns Tolkservic Sundsvall
2011-06-21 – Thurixgruppen AB Göteborg
2011-06-20 – Titanbron AB Kristianstad
2011-06-17 – Göteborgs El & Rörjour AB Hisings Backa
2011-06-15 – Norrköpings Sotning & Ventilation AB Norrköping
2011-05-25 – Transmissionsleverantören AB Täby
2011-05-24 – Sörmlandskustens Sotning & Ventilation AB Nyköping
2011-05-20 – FSD AB Ystad 
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2011-05-05 – Sotningsväsendet i Gävle AB, Gävle
2011-04-18 – Tandia Laboratoriet AB, Malmö
2011-04-08 – Låskompetens AB, Åkersberga
2011-04-01 – Lundin & Johansson Bygg Team AB, Arboga
2011-03-25 – Doc Care AB, Stockholm
2011-03-24 – Tolkförmedlingen Borlänge Kommun, Borlänge
2011-03-18 – Smärtkliniken i Umeå/Eques Indolor AB, Skellefteå
2011-03-18 – Bysmeden Lås AB, Stockholm
2011-03-16 – SN Sotning AB, Vilhelmina
2011-03-01 – Låssmeden i Norrköping AB, Norrköping
2011-02-09 – S:t Eriksplans Lås AB, Stockholm

Sprid budskapet!

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.

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
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