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FR2000 blir synligt genom 
de certifierade företagen

När året lider mot sitt slut konstaterar vi att 2010 varit ett bra år för FR2000. Många goda 
krafter har samverkat för att göra verksamhetssystemet känt ute hos företagen, visa på 
systemets fördelar och övertyga alltfler företag att bli certifierade. Således är också listan 
över årets certifierade företag lång (se nästa sida).
Vi vill gärna lyfta fram några synnerligen goda exempel på medlemmar som via sina 
hemsidor exponerar FR2000 med förklarande texter. Heder åt dessa företag som insett att 
det är de certifierade företagen som är de allra bästa reklampelarna för systemet.
Här hittar vi till exempel Tolkservicerådet, Elon, CrustoCon, Dandent, TMF, S3F, 
Machinery Scandinavia, Kvänum Energi... och många fler. Samtliga har vikt en separat 
sida för FR2000-information, somliga har till och med separat länk i sina menyer eller en 
”puff” med länk på startsidan.
Låt dessa bli förebilder för oss andra i det fortsatta arbetet. Att synas är att finnas och låt 
därför 2011 föra FR2000 ännu längre fram!
Kontakta oss gärna och berätta hur ditt företag exponerar FR2000.

http://www.tolkserviceradet.se/
http://www.elon.se/
http://www.plr.se/


Certifierade företag 2010 

Följande företag är certifierade under 2010 (grönmarkerade är nya i listan):

2010-11-02 – Vakuumplast Industri AB, Reftele
2010-10-18 – NordSteelex AB, Hede
2010-10-18 – Sotning & Brandskydd i Torsås AB, Torsås
2010-09-28 – Alvinssons AB, Mönsterås
2010-09-28 – Bollnäs KBT-Mottagning AB, Bollnäs
2010-09-25 – Olofströms Sotningsdistrikt HB, Olofström 
2010-07-09 – Sotar´n i Västervik AB, Västervik
2010-06-24 – AB Falköpings Sotningsdistrikt, Falköping
2010-06-23 – Trollhättans Stad TF Sotning, Trollhättan
2010-06-22 – Sotarn i Strömstad & Tanum AB, Tanumshede
2010-06-18 – ELON i Luleå AB, Luleå 
2010-06-18 – Låset i Centrum HJK AB, Göteborg

http://www.sms-service.se/
http://www.s3f.org/
http://www.maleri.se/
http://www.str.se/
http://www.gbf.se/
http://www.skorstensfejare.se/
http://www.staf.se/dynamic/start.asp
http://www.mvr.se/
http://www.tmf.se/
http://www.slrlassmeder.se/


Fråga-svarsservice
Den fråga-svarsservice som nya kunder och konsulter tidigare fått av Mia Ewertz sköts 
numer 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 47235
100 74STOCKHOLM

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