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Arbetet med ny utgåva 
av FR2000 fortskrider 
Vid förra nyhetsbrevet gick vi ut och sa att remissen skulle gå 
ut den 1 november 2016. Vi har tyvärr blivit tvungna att revi-
dera denna tidpunkt till den 14 december 2016. Vi vill inte 
påskynda arbetet med den nya standarden utan vill att den 
ska bli ett bra verktyg för våra nuvarande kunder och bli-
vande kunder. 
 
Vi kommer att lägga ut standarden på vår hemsida 
www.fr2000.se ,där samtliga parter kan gå in och komma 
med synpunkter på den remiss som där kommer att läggas 
ut. Vi kommer även att skicka remissen specifikt till registre-
rade personer inom följande grupper,  
  
-Revisorer  
-Konsulter  
-Medlemmar i föreningen  
-Branschorganisationer utanför FR  
-SKL  
-Styrelsen  
 
Följande tidplan är den nu fastställda för lansering av stan-
darden FR2000:2017. 
 
13/12  Arbetsmöte (Standarden färdigställs inför 

remissen)  
 

14/12-13/1      Remissen läggs ut på hemsidan för ytt-
rande  
 

16/1   Sammanställning av remissvar  
 
24/1  Arbetsmöte (Standarden färdigställs uti-

från remissynpunkter) 
 

1/2  Rådsmöte (Standarden fastställs och be-
ställer tryck) 
 

1/3   Publicering av standarden 
 

Arbetsgruppen vill att kunderna till FR2000 ska komma in 
med synpunkter på nuvarande standard så att vi i arbets-
gruppen kan beakta detta i sitt arbete med den nya standar-
den.  
Arbetsgruppen vill ha in samtliga svar på remissen från såväl 
intressenter som våra kunder.  
 
Svaren på remissen vill vi ha senast den 10 januari 2017 och 
dessa sändes till Lars Svedje på lars.svedje@fr2000.se .    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Strukturen på den nya standarden FR2000:2017 kommer att 
bli enl. följande: 
 
-Kraven som ett företag ska leva upp till 
 
-Under kravet finns en ruta med förklarande text vad   kra-
ven innebär och i vissa fall finns även illustration 
 
Övergångstiden från den nuvarande standarden 2013-01-01 
till den nya standarden FR2000:2017 har beslutats till två år. 
Detta innebär att samtliga nuvarande kunder skall ha imple-
menterat den nya standarden till den 28 februari 2019. 

 
Varumärkesarbetet 
Det som driver och bygger FR2000 är i första hand de certifi-
erade organisationerna och deras stolthet över sitt certifikat, 
och att de ska se det som en självklarhet att visa detta i sin 
marknadskommunikation. 
  
För att åstadkomma detta måste varumärket FR2000 moder-
niseras och göras betydligt mer attraktivt. Detta arbete har 
nu pågått under en period och vi har kommit en bra bit på 
väg 
 
Varumärkesarbete är som sagt igång med sikte på en lanse-
ring av bland annat en ny visuell identitet och en ny webb-
plats under början av 2017. 
 

FR2000 ek.för. flyttar 
sitt kansli den 1 sep-
tember 2016 

http://www.fr2000.se/
mailto:lars.svedje@fr2000.se
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Kansliet flyttar till Stockholm den 1 september 2016 och 
därmed kommer Thomas Dahlberg att ta över kansli-
verksamheten från Lars Svedje som kommer att bli un-
derkonsult till Qvalify AB för bl.a. FR2000. 

Kom ihåg att informera 
Qvalify: 
 
Kom ihåg att meddela om ni byter adress, telefonnummer 
och mailadress men även när ni byter kontaktperson.  
 
Detta gör ni lättast på info@qvalify.se alt  
Tel: 036-336 00 50 
 

 
Erbjudande: 
 

 
SmartDNA  

Inbrott och stölder har under den senaste tiden 
ökat markant i Sverige. FR2000 och Säkra vill 
nu hjälpa er att förhindra detta och har därför 
utvecklat ett erbjudande kring stöldskydds-
märkning som gör att tjuven håller sig borta!  

Smart DNA är ett biologiskt framställt DNA 
som ska appliceras på verktyg, material och 
värdesaker, när föremålet är märkt och du har 
skyltat minskar risken för stöld/inbrott med   
80 %. SmartDNA är spårbart för polisen och 
testat av Statens Kriminaltekniska Laborato-
rium.  

Via Säkra kan ni köpa SmartDNA till special-
priser. För mer information gå in på 
http://fr2000.sakrast.se   

Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare 
på Säkra:  

Tel: 060-61 25 30 E-post: stenstaden@sakra.se  

Tel: 060-61 25 30 E-post: stenstaden@sakra.se   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA FR2000  

FR2000 är en ekonomisk förening med ett nyetablerat kontor i 
Täby.  

Föreningen består av ett antal traditionellt starka branschor-
ganisationer som ELON, Plåt- & Ventföretagen, Almega Flytt-
tjänstföretagen, Glasbranschföreningen, Sveriges Trafiksko-
lors Riksförbund, Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, Sve-
riges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Mekaniska Verk-
städernas Riksförbund, Måleriföretagen i Sverige, Sveriges Lås 
och Säkerhets-leverantörers Riksförbund, Tolkservicerådet, 
Företagarna.  

FR2000 ek för bildades år 2003 då även systemet FR2000 
överfördes från Företagarna. Idag finns det mer än 600 st fö-
retag certifierade mot systemet.  

För ytterligare information kan man gå in på www.fr2000.se 

Certifierade företag 2016 
Följande företag är nycertifierade hittills under 2016 

     
 Företag                                                 Ort                               
 
Invida Vårdservice AB  Falun 
Avent Drift & Innemiljö Nord AB Oskarshamn 
Mörebyggarna AB  Kalmar 
Invent Projekt Sthlm AB  Stockholm 
Ventilationsteknik i Kungsbacka Kungsbacka 
Climacare AB   Kungsbacka 
Eidar Trollhättans Bostadsbolag  Trollhättan 
Sotning & Vent Västerbotten AB Storuman 
Skorstensfejarmäsare Lundqvist Trelleborg 
T Hedgren Energiteknik AB Trollhättan 
BRC Utvecklingspartner AB Ludvika 
Ronneby Sotningsdistrikt AB Ronneby 
Daniel Karlsson Transport AB Örebro 
MästerMåleri i Dalarna AB  Ludvika 
Ett-Måleri i Järfälla AB  Järfälla 
Combi plåt & vent i Åseda AB Åseda 
Säker Vatten AB   Stockholm 
CL-AS Smida & Fastighetsservice Torslanda 
 

mailto:info@qvalify.se
mailto:stenstaden@sakra.se

