
Ett medlemskap i VVS-Fabrikanterna gör dig 
DELAKTIG · SYNLIG · KONKURRENSKRAFTIG

www.vvsfabr ik anterna .se

VVS- och VA-industrins 
branschorganisation



VVS-Fabrikanterna är en förening som företräder, till-
varatar och samordnar medlemmarnas gemensamma 
 intressen. Målsättningen är en väl fungerande VVS-  
och VA-marknad och att värna tillverkarens roll i värde-
kedjan. Föreningen består av 100 ledande företag som 
marknads för och säljer VVS- och VA-produkter på den 
svenska och internationella marknaden.

VVS-Fabrikanternas arbete genomsyras av tre huvud-
sakliga strategiområden; utveckla branschen, omvärld 
och hållbarhet. 

Utveckla branschen har fokus på att  synliggöra viktiga 
frågeställningar, verka för långsiktig kompetensutveckling 
och stimulera innovation. 

Omvärld tar utgångspunkt i en samlad röst för branschen, 
sam ordna  utlåtanden och remissvar samt fånga upp och 
 paketera marknads-, konjunktur- och branschrapporter. 

Hållbarhet utgår från de globala målen och våra prio-
riterade mål är att  säkerställa tillgången till och hållbar 
förvaltning av vatten och sanitet, skapa hållbara byggnader 
och infra struktur samt främja hållbar industrialisering och 
innovation.

VVS-Fabrikanterna

Strategiområden

I september 2015 bestämde FN att Agenda 2030 blir verklighet genom att ta fram de 17 
globala målen och de 169 delmålen. Alla mål är viktiga för att skapa hållbar utveckling. 
Flera mål är kopplade till och påverkar varandra.

Agenda 2030 – De globala målen



VVS-Fabrikanterna arrangerar mässorna VA Tour Sweden 
och Fastighetsfokus VVS som är exklusiva för medlemmar.

Dessutom sitter vi med i arrangörsgruppen för Nordbygg 
– Norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighets- 
branschen. Därutöver brukar vi delta i Almedalen och arran- 
gera rundabordsamtal i Sveriges riksdag.

VA Tour Sweden
Sveriges största mässa inom markförlagd VA där branschen  
får möjlighet att mötas och diskutera Sveriges viktigaste 
 infrastruktur, VA-nätet. Mässan arrangeras tillsammans med 
 Stockholmsmässan. 

Läs mer på vatour.se

Fastighetsfokus VVS
Sveriges viktigaste mötesplats för alla som är intresserade  
av energi, miljö och ekonomi när det gäller VVS-installationer 
i fastigheter. Mässan arrangeras till sammans med Nordbygg,  
Energi- och Miljötekniska Föreningen, Säker Vatten och 
 Installationssiffror. 

Läs mer på fastighetsfokus.se

Branschmöten
Två gånger per år arrangerar vi höst- eller vårmöte till- 
sammans med Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Det är 
uppskattat av våra medlemmar och ett roligt tillfälle att  
träffas under trevliga former.

Svensk armaturindustri
Består av företag som tillverkar moderna, högkvalitativa bad-
rums-, köks-, fastighets- och industriarmaturer. Representerar 
branschen i standardiseringsfrågor, remisser och myndighets- 
ärenden, vilket gör dem till en naturlig del i arbetet mot ett  
energieffektivare samhälle.

VA-Fakta
Branschinitiativ som verkar för ökad kunskap om de stora 
 renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppssystem 
står  inför. Drivs tillsammans med Maskinentreprenörerna  
och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. 

Läs mer på vafakta.se

Aktionsgrupp Små avlopp
Drivs tillsammans med Maskinentreprenörerna i syfte att  
lyfta frågor kring Små avlopp och att verka för en hållbar  
åtgärdstakt.

Mässor och initiativ
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✓  Brett kontaktnät i branschen

✓  Kontaktyta mot myndigheter och organisationer

✓  Delta i projekt och branschinitiativ

✓  Ställa ut på mässor

✓  Rabatt på RSK-nummer

✓   Konjunkturrapporter och  marknadsstatistik

✓  Utbildning

✓  Juridisk rådgivning

Detta får du som medlem
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Delaktig

Synlig

Konkurrens- 
kraftig

Som medlem i VVS-Fabrikanterna blir du

Mer information finns på:
vvsfabrikanterna.se/bli-medlem



Vill du gå långt – gå tillsammans!
Som medlem i styrelsen för VVS-Fabrikanternas Råd 
hoppas Emelie Borg på Walraven kunna bidra både med 
det lilla företagets perspektiv och ett större fokus på 
jämställdhet inom branschen.

– Vi verkar i en bransch som börjar få brist på arbets- 
kraft, det är inte hållbart att vi bara når ut till hälften av 
befolkningen. Det finns stor potential, säger Emelie.

Det globala företaget Walraven har sina rötter i Tyskland och  
startades redan 1942. Man tillverkar innovativa upphängnings- 
system för VVS-branschen och 2014 startades Walraven Nordic 
upp i Malmö med fokus på marknaden i de skandinaviska länderna. 

– Vi är ett litet team på elva personer som täcker hela Norden, 
säger Emelie och berättar att hon blev chockad men glad när 
hon blev uppringd av valberedningen hos VVS-Fabrikanterna 
och tillfrågades om att ta en plats i styrelsen.

– Jag tackade ja, för vi vet hur det är att vara små i en bransch 
med stora aktörer. Det kan vara tufft att vara liten.

FRAMÅT TILLSAMMANS
Redan innan det svenska bolaget etablerades var Walraven 
medlem i VVS-Fabrikanterna. 

– En av anledningarna till att vi som företag valde att gå 
med var att vi såg det som en informationskälla där man har 
möjlighet att träffa andra bolag i samma nisch, nätverka och 
bredda sin kunskap. Hon menar att hennes företag är för litet 
för att driva frågor helt på egen hand, men att de tillsammans 
med andra inom teknisk VVS får helt andra möjligheter.
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www.vvsfabrikanterna.se
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www.svenskarmaturindustri.se

VVS- OCH VA-BRANSCHEN I SAMVERKAN

Jonny Hellman 
Verkställande direktör

0702 37 92 92
jonny@vvsfabrikanterna.se

Lisa Olofsdotter Fast 
Projektkoordinator 

0702 85 75 65 
lisa@vvsfabrikanterna.se

Bengt Henricson 
Branschutvecklare  

VVS 
0702 63 21 67

bengt@vvsfabrikanterna.se

Caroline Harrå 
Branschutvecklare  
VA och Små avlopp

0702 70 71 80 
caroline@vvsfabrikanterna.se

Kontakta oss
Det är vi som jobbar på kansliet. Hör gärna  

av dig om du har några funderingar.


