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Arbetet med ny utgåva
av FR2000
FR2000 ekonomisk förening har sedan tidigare beslutat
att en ny utgåva av FR2000 skall tas fram under 2016.
Detta arbete pågår för fullt och vi räknar med att arbetet
skall vara klart den 1 dec 2016.
Vad förändringarna kommer bli är lite tidigt att uttala sig
om men viktiga hörnstenar i arbetet är att standarden
fortsättningsvis skall vara tydlig, enkel och lättöverskådlig. Man kommer definitivt att känna igen sig från tidigare utgåvor.
I arbetsgruppen ingår personer med olika bakgrund i
olika branscher för att säkerställa att standarden, precis
som nu, är applicerbar i alla typer av branscher.
De system som man ska ta hänsyn till är ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 26000, SRVFS
2004:3, SS 62 40 70 och ISO 45001 samt vissa nya
AFS från arbetsmiljöverket.
För ytterligare information gällande detta arbete kontakta:
Per-Olof Winberg, Teknisk chef
036-336 00 03 / per-olof.winberg@qvalify.se

SOI-Dagarna
I dagarna tre var FR2000 representerade på SOI-dagarna (Sveriges Offentliga Inköpare) i Göteborg.
800 upphandlare är på plats vår målsättning var att
stärka och öka medvetandegraden vad gäller FR2000
hos alla dessa deltagare.
Det var tre spännande dagar med många intressanta
och givande möten säger Peter Landin, marknadschef
på FR2000.
För oss på FR2000 är det viktigt att synas och skapa ett
intresse kring FR2000. Dels för att få en större acceptans hos inköpare och dels för att öka våra marknadsandelar.

Joakim Blomster, försäljningschef FR2000 på SOI-dagarna i
Göteborg.

Styrelsemöte
Styrelsemöte genomfördes i Stockholm den 4 maj.
Detta möte var även konstituerande möte för den nya
styrelsen. Skillnaderna från föregående år är att vi fått
en ersättare för Stefan Olofsson i Björn Uppfeldt. Vi välkomnar Björn till styrelsen och ser fram emot ett bra
samarbete framöver.
Under styrelsemötet konstaterades bland annat att varumärkesarbetet fortskrider på ett bra sätt vilket känns
mycket spännande.

Bra utveckling
Under första halvan av 2016 har försäljningen av
FR2000 gått över förväntan. Vi har mycket på gång och
det pågår många intressanta diskussioner med en hel
del branschorganisationer som är intresserade.
Det märks tydligt att det finns ett stort intresse för
FR2000 vilket är mycket spännande.
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Kom ihåg att informera
Qvalify:

Certifierade företag 2016
Följande företag är certifierade hittills under 2016
Företag

Ort

Kom ihåg att meddela om ni byter adress, telefonnummer och mailadress men även när ni byter kontaktperson.

Invida Vårdservice AB

Falun

Avent Drift & Innemiljö Nord AB

Oskarshamn

Detta gör ni lättast på info@qvalify.se alt
Tel: 036-336 00 50

Mörebyggarna AB

Kalmar

Invent Projekt Sthlm AB

Stockholm

Ventilationsteknik i Kungsbacka

Kungsbacka

Climacare AB

Kungsbacka

Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Trollhättan

Sotning & Vent Västerbotten AB

Storuman

Erbjudande:

Entreprenadgaranti
Garantier är en ekonomisk säkerhet som lämnas till beställaren under garantitiden. Du kan enkelt & snabbt
teckna en entreprenadgaranti via försäkringsbolaget
som inte kräver någon spärr av likvida medel (istället för
bankgaranti). Den tecknas vid ett tillfälle och betalas en
gång för hela entreprenad- och/eller garantitiden. Som
FR2000 certifierad har du via SÄKRA möjlighet till ett
specialavtal där du får bättre priser och kan även teckna
garantier för mindre entreprenader. Du får svar på din
ansökan om entreprenadgaranti inom 24 timmar.
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
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