Juli 2008
Marknadsföring
Vi kommer att fokusera väldigt mycket på
marknadsföring i framtiden. Detta
innebär att vi kommer att besöka mässor
och vara med på olika evenemang som
t ex branschförbunden anordnar samt
vara med i diverse annonskampanjer mm.
1-4 april exponerade vi oss på Nordbygg
mässan i Älvsjö. Vi delade monter med
Plåtslageriernas Riksförbund och
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.
Det var en lyckad mässa med över 50.000
besökare under de fyra dagarna.
18 april Deltog vi på Svenska
FlyttFöretagareFörbundets Forum. Det var
ett mycket välorganiserat och givande
arrangemang. ”Upphandling - Säker förlust
eller möjlig vinst?” var den röda tråden
under hela dagen. Deltagare var: Peter
Lindblom, Avdelningschef för offentlig
upphandling på Konkurrensverket. Ulf
Hornegård Informationssamordnare,
Skatteverket. Nils Knutsson,
Marknadsdirektör TietoEnator. Stefan
Måhl, Munters Europe AB, Richard Biguet
grundare S3F/VD RexAB samt Lars
Svedje representant från FR2000. Det går
bra att gå in på S3F:s hemsida:
www.s3f.org/forum och titta på filmer från
arrangemanget.
19 april Besökte vi Sveriges
Måleriföretagares samorganisation på

deras årsmöte, där vi informerade
medlemmarna om FR2000.

Vidare samarbetar vi med Olsegården
Partiaffär AB och Wedalco AB. De har
tagit fram en profilbroschyr och ett
mediapaket där vi är med och annonserar
de närmsta 2-3 åren.

Offertmappar
Nyframtagna offertmappar kommer att
skickas ut till alla certifierade företag
under sommaren/hösten. Mapparna
innehåller säljbrev, information om
dataprogrammet AutoFlowChart, dekaler,
korsreferenslistor samt FR2000 broschyrer.
Det går bra att beställa vår logotype att
lägga in på hemsidan eller trycka på
visitkort, brevpapper el.dyl. Beställ på
info@fr2000.se

27 nycertifierade företag
Vi ser en positiv tillströmning av företag.
Det har tillkommit 27 nya företag hittills i
år och fler är på väg.
Välkomna säger vi till:
Låsspecialisten Bröderna Nykom AB,
Ergotea Arbetsmiljöutveckling AB,
Stenungsunds Entreprenadbyggen AB,
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Iversen Industriservice AB,
Miljö Industriteknik i Mönsterås AB,
Nybro Måleri AB,
Borlänge Sotning & Ventilation AB,
Allbudet Norrköpings Express AB,
Centric Service AB,
ELON i Eslöv AB,
AB Lidingö Torsviks Trafikskola,
Kalmar Sotning & Ventilation AB,
OskarshamnsSotarna KB,
ELK i Göteborg AB,
Linköpings Flyttningsbyrå &
Stadsbudsexpedition AB,
Fönstergruppen Sverige AB,
Service & Klimat AB,
Sotning & Ventilation i Ljungby AB,
Store On Net in Stockholm AB,
ELON AB Richardson Kyl & Frys,
Nalo Ventilation AB,
ABC Karossen i Mönsterås AB,
ELON Rabattfynd AB Nol,
ELON Rabattfynd AB Torslanda,
EG Distribution AB,
Umeå Dentallaboratorium KB,
samt ytterligare en paraplyorganisation:
Effekt Personal i Sverige AB och deras
underliggande enheter i södra Sverige.
Fortsättningsvis kommer vi att lägga ut alla
nycertifierade företag på vår hemsida
under rubriken ”Senaste Nytt”.

Ny hemsida
Den nya hemsidan är klar. Där finns bl.a.
korsreferenslistor att ladda ner, under
rubriken ”Regler”. www.fr2000.se

Kundträff
Det finns planer på att starta upp en årlig
kundträff för alla certifierade
organisationer. Tanken med denna träff är
att bl.a. diskutera för och nackdelar med
FR2000, få information och utbyta
erfarenheter mm. Vi skulle bli jätteglada

om ni hörde av er till oss
på:info@fr2000.se om intresse finns.

Kommentarer från
Konkurrensverket
Vi har varit i kontakt med
konkurrensverket angående
offentlig upphandling och
kvalitetssäkringsstandarder.
Här följer några citat från Daniel Moius på
Konkurrensverket:
”Utvärdering av anbud ska ske i två steg,
en kvalificeringsfas och en utvärderingsfas.
Krav som rör kvalitetssäkringsstandarder
och miljöledningsstandarder m.m. hör till
kvalificeringen, och därmed får det inte
åsättas någon poängsättning för
utvärderingen av anbudet.”
”Likvärdiga krav måste godkännas vid
upphandlingen, men bevisbördan för att
detta uppfylls ligger på leverantören.
Därför är det mycket viktigt att alltid
bifoga en översättningstabell
(korsreferenslista hämtas från
www.fr2000.se) som visar hur exempelvis
motsvarande ISO-krav är uppfyllt.”
”Det går att ställa krav på leverantören att
han kan visa ett intyg om att en viss
kvalitetssäkringsstandard uppfylls ska vara
utfärdat av ett oberoende organ certifierade
enligt europeisk standard. Vid vissa
upphandlingar är det motiverat att ställa
höga krav på leverantören men generellt
anser Konkurrensverket att det är mycket
viktigt att inte ställa högre krav än vad som
är motiverat i den enskilda upphandlingen
för att möjliggöra att många leverantörer
kan delta och därmed att konkurrens
uppnås. Detta är förstås särskilt viktigt för
att även de mindre företagen ska kunna
tävla om offentliga kontrakt.”
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Kommentar från kansliet,
Var extra noggrann med att skicka med
korsreferenslistorna med ert anbud till
kommunen.
Det är även viktigt att ha ett giltigt
certifikat att visa upp, därför är det viktigt
att revisionerna görs i tid. Det kommer en
kallelse från kansliet 3 månader innan den
årliga revisionen ska ske.

Certifiering.nu ingår
samarbetsavtal med Creditsafe i
Sverige AB
Certifiering.nu har ingått ett samarbetsavtal
med Creditsafe i Sverige AB om att
regelbundet leverera ett kvalitetssäkrat
underlag för de företag i Sverige som har
erhållit ett eller flera giltiga certifikat,
utfärdade av ackrediterade
certifieringsorgan.
Certfiering.nu tillhandahåller en samlad
databas över alla giltiga certifikat i
Sverige. Databasen uppdateras automatiskt
inom 24 timmar efter att utfärdaren lagt in
information.

Scannade certifikat
Vi har fått in önskemål om scannade
certifikat och har nu börjat scanna in
certifikaten till alla nycertifierade företag.

Vi önskar er en riktigt trevlig och
avkopplande sommar!
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