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Lär känna ledningen
Kunder berättar

100
år
och
generationsskifte
En dag med Peter Nylander, service- och underhållstekniker
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Oscar Hanson – Ledare

INLEDNING
”Här finns både
en bred och
djup kompetens samt ett
stort engagemang i företaget och det
skapar trygghet.”

hette Oscar Hanson. Det var han som grundade
Oscar Hanson Värme och Vattenledningsaffär, sedermera AB
Oscar Hanson VVS. Det som började med värmeinstallationer
i kyrkor har utvecklas och idag är vi kompletta inom värme,
ventilation, sanitet och kyla.

MIN FARFARS FAR

DET ÄR MED STOR ÄRA jag nu tar över stafettpinnen från min far
Rikard och samtidigt tackar för förtroendet att leda familjeföretaget vidare in i 4:e generation och in i nästa 100-årsperiod.
Och visst är det förväntansfullt – just som det ska det vara!
För att dra paralleller till idrottens värld – när en idrottare ställs
inför en viktig uppgift behöver denne ha lite nerv och anspänning för att presentera på topp. Precis som i en lagidrott står jag
inte ensam. I detta
fall har jag med mig
alla duktiga medarbetare på resan. Här
finns både en bred
och djup kompetens
samt ett stort engagemang i företaget och
det skapar trygghet.

Det är med stor ära jag
nu tar över stafettpinnen

efter och värdesätter långa relationer med våra kunder. De ska se oss som en naturlig kontakt
oavsett omfattningen av deras behov. När kunderna så önskar
kan vi ta ett helhetsansvar för deras anläggningar genom att
exempelvis erbjuda installationer, service, utredningar, förebyggande underhåll och kontinuerlig uppgradering till ny teknik.

VI I FÖRETAGET BÅDE STRÄVAR

Behörigheter:
• El, allmän behörighet
• Företagscertifiering
kylarbeten kategori 1
• Lödlicenser
• Medicinska gaser
• Naturgas
• Svetslicenser
• Säker Vatten
• Tryckprovning med
luft upp till 60 bar

är idag vår vardag.
Vi utreder och erbjuder lösningar som minskar användningen
av energi samt ökar driftsäkerheten. En utveckling vi också
med allra största intresse följer och ser framemot att nyttja är
naturliga och miljövänligare energikällor som sol, vind och
vatten/våg – något som är på stark frammarsch.

ENERGIOPTIMERINGAR OCH ENERGIÅTERVINNING

• Heta arbeten

JAG VILL AVSLUTA MED ATT TACKA alla som har varit delaktiga i vår
100-åriga historia: medarbetare, leverantörer, samarbetspartners
och inte minst våra kunder. Vi var en stark aktör igår och vi
kommer att vara minst lika starka i morgon!

Oscar Hanson
vd, AB Oscar
Hanson VVS

Oscar Hanson
vd, AB Oscar Hanson VVS

• CLS 2011

Välkommen till en
modern affärsbank!
Köpmansgatan 3 eller ring 035-295 90 50.
www.danskebank.se

Teknisk isolering
Plåtarbeten och Sanering
Halmstad tel. 035-219310

Vi har allt inom VVS, Fastighet och Kyla

035-14 37 50 www.onninen.se

Produktion: Roxx Communication Group, www.roxx.se. Ansvarig utgivare: Krister Andreasson. Projektledare: Daniel Abenius. Text: Marie Axelsson och Kina Hultin. Foto: Örjan Karlsson.
Mediasäljare: Helene Fransson. Annonsoriginal: Roxx Ateljé. Grafisk form: Therése Adolfsén Tryck: Tryckservice 2016
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Hos Eveco finner du ett brett sortiment av:
Fläktluftvärmare • Luftridåer • Fläktkonvektorer

Tel: 031-84 08 50 • www.eveco.se

www.sp.se
www.sp.se
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Smått & gott

O M Å RET.

entreprenör och hade egen VVSfirma. Därav namnet på ett av
de album Per Gessle lanserat;
”Son of a Plumber”. (2005)
MARIO OCH
HANS BROR LUIGI är båda två

rörmokare. Mario var visserligen först snickare men i
samband med lanseringen av
spelet Mario Bros. blev han
rörmokare. Båda två är
främst mycket omtyckta
Nintendospelfigurer, lätta
att känna igen på sina stora
yviga mustascher.
DET VAR VVS-INGENJÖREN
CHARLES DARROW som utvecklade det

moderna Monopolspelet 1935. Bland annat
hade han låtit tillverka små handsnidade
hus och hotell som spelarna kunde bygga på
fastighetsrutorna. Mot slutet av
året hade spelet sålts i en kvarts
miljon exemplar och seger tåget
över jorden inletts.
källa: www.framtidsflodet.se

Det finns många olika benämningar på oss
som jobbar inom VVS-branschen. Redan
under medeltiden fanns en yrkesgrupp,
ett skrå, som kallades ”pumpmakare”. De
arbetade med ledningssystem av urborrade
trädstammar. (Källa: www.vvsforetagen.se)

At

attenfylla Glob
v
t

en

Visste du att
det skulle ta 40 år
att fylla arenan
med vatten från
en kran?!

Visste du att…
Varje dag andas vi in 25 000 liter luft,
mestadels inomhus eftersom vi i snitt
tillbringar närmare 90 % av tiden där.
Som utbildad inom ventilation kan du
lätt vidareutbilda dig till injusterare,
projektör, ventilationstekniker eller
OVK besiktningsman. Du kan också
certifiera dig som montör.
Ordet ventilation kommer från det
latinska ordet ventilare som betyder
lufta, vädra eller fläkta. Med ventilation
menas att inneluft byts mot uteluft.
Minst 500 personer drabbas varje år
av lungcancer på grund av dålig luft
inomhus.
Rekommenderad lufttemperatur vid lätt
och stillasittande arbete ska hålla sig
mellan 20-24°C vintertid och 20-26°C
sommartid. (Enligt arbetsmiljöverket).
På jorden finns det inte mindre än
5 180 000 000 000 000 000 kg luft.
sommartid. (Enligt arbetsmiljöverket)
(Källa: www.vent-montor.nu)
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På medeltiden var det
trärör som gällde

2 0 0 0 0 L E V ER AN T Ö R S FAKT U R O R

PER GESSLES PAPPA KURT var

VI HANTERAR

JERRY WILLIAMS började sin
karriär som rörmokarlärling
under sent 1950-tal.

Oscar Hansons servicebilar rullar

70 280 mil

n!

VVS-kändisar

per år, allt för att kunna serva våra kunder.

En grad varmare
är 5 procent mer
energianvändning
Visste du att varje grads temperaturhöjning i din bostad motsvarar fem procents
ökad energianvändning för uppvärmning.
En trasig termostat kan orsaka onödigt
hög energianvändning. Det finns styr- och
reglersystem vars uppgift är att hålla
önskad och jämn temperatur i bostadens
olika delar.
(Källa: www.energimyndigheten.se)

Tvätta miljösmart
Den 19 februari 1989 invigdes Globen, i
Stockholm – världens största sfäriska byggnad.
Byggnadsverket har en diameter på 110 m,
den invändiga höjden är 85 m och volymen
600 000 m3.

Om du byter från en 10 år gammal diskmaskin
till en A-märkt diskmaskin så är det möjligt
att minska koldioxidutsläppen med upp till
270 kilo per år. Det motsvarar utsläpp från en
bensindriven bil som körs 230 mil.

(Källa: www.globearenas.se)

(Källa: www.energimyndigheten.se)
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Oscar Hanson – Ledningsgruppen

Oscar Hanson

Oscar Hanson VVS ledningsgrupp består av åtta
personer med skilda befattningar, olika kompetens
och erfarenhet. Tillsammans bildar de ett starkt och
komplett team som har det övergripande ansvaret
för företaget och dess utveckling. Här får du chans
att veta lite mer om dem. Rikard Hanson kan du
läsa mer om på sidan 14.

Arbetsuppgift: VD
Nämn tre styrkor
med OH: Det finns
en stor och bred
kompetens i en bra
organisation. Att vi
levererar från ”ax”
till ”limpa” och tar
ett helhetsgrepp.
Vad utmärker en bra
ledare: Att dialogen alltid finns där
Vilken egenskap uppskattar du mest hos
en medarbetare: Engagemang och
nyfikenhet
Vilken egenskap hos dig själv försöker du
förbättra: Att ständigt utvecklas
Fritidsintressen: Idrott och Lilleman

Lär känna ledningen
Christer
Andersson

Anders
Karlsson

Arbetsuppgift:
Avdelningschef
Nämn tre styrkor
med OH: Erfarenhet,
olika yrkesgrupper
och bra yrkesfolk.
Vad utmärker en
bra ledare? En bra
ledare lyssnar på sina medarbetare och
vågar ändra sina beslut.
Vilken egenskap uppskattar du mest hos
en medarbetare? Noggrannhet och att ta
ansvar för sina arbetsuppgifter.
Vilken egenskap hos dig själv försöker
du förbättra? Förståelse. Det som jag inte
tycker är viktigt kanske är jätteviktigt för
mina medarbetare.
Fritidsintressen: Husbilsresor och MC.

Arbetsuppgift:
Controller, ekonomichef, kamrer, bokhållare – välj själv.
Nämn tre styrkor
med OH: Kontinuitet,
stor branschkunskap bland medarbetarna och mån om sin personal.
Vad utmärker en bra ledare? En lyhörd chef
som engagerat visar organisationen vilken
riktning arbetet ska ta.
Vilken egenskap uppskattar du mest hos
en medarbetare? Engagemang.
Vilken egenskap hos dig själv försöker du
förbättra? Ingen specifik jag kommer på.
Fritidsintressen: Lyssna på musik hemma
eller på lokal, följa barnens väg i livet,
sköta om hus och hem, njuta av livet med
familj och vänner.

Krister
Andreasson

Ulrika
Proos

Anders
Gunnarsson

Arbetsuppgift:
Försäljning och
marknadschef.
Nämn tre styrkor
med OH: Bred kompetens, långsiktigt
ägande, duktiga
medarbetare.
Vad utmärker en bra ledare? Tydlig och
engagerad.
Vilken egenskap uppskattar du mest hos
en medarbetare? Ärlig, positiv och engagerad.
Vilken egenskap hos dig själv försöker du
förbättra? Jag kan nog bli bättre på allt,
annars finns det inget driv kvar.
Fritidsintressen: Golf och agility.

Arbetsuppgift:
Löne- och personalansvarig
Nämn tre styrkor
med OH: Väl inarbetat företag, mycket
kompetens inom
väggarna och lojala
medarbetare.
Vad utmärker en bra ledare? Att hen går
i täten, är ärlig och lojal mot sina medarbetare och brinner för sitt jobb.
Vilken egenskap uppskattar du mest hos
en medarbetare? Engagemang!
Vilken egenskap hos dig själv försöker du
förbättra? Tålamodet.
Fritidsintressen: Vilken fritid…?

Arbetsuppgift:
Ansvarig för entreprenadavdelningen.
Nämn tre styrkor
med OH: Lång erfarenhet, bred och hög
kompetens.
Vad utmärker en bra
ledare? En bra ledare får varje individ att
växa med sina uppgifter.
Vilken egenskap uppskattar du mest hos
en medarbetare? Positiv och engagerad.
Vilken egenskap hos dig själv försöker du
förbättra? Att bli lite mindre envis.
Fritidsintressen: Jakt och fiske.

Jan-Olof Larsson
Arbetsuppgift:
Energiutredningar
och teknisk support.
Nämn tre styrkor med OH: Brett
teknikområde, utför
totalentreprenader i
egen regi och korta
beslutsvägar.
Vad utmärker en bra ledare? Ett stort engagemang för verksamheten, tar ansvar för
sin personal och ger personalen möjlighet
att lösa uppgiften utan detaljstyrning, samt
finnas som stöd och support i arbetet.
Vilken egenskap uppskattar du mest hos en
medarbetare? Att det som avtalats gäller.
Vilken egenskap hos dig själv försöker du
förbättra? Att bli mindre upprörd när saker
går fel.
Fritidsintressen: Musik, veteranmotorcyklar
och -bilar, båtar samt trädgårdsodling.
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Oscar Hanson – Historia

100 år
1916 Grundas företaget av Oscar
Hanson. Uppdragen bestod av
uppvärmningssystem för kyrkor, vattenoch avloppsinstallationer i bostäder.
1945 och framåt innebar en
efterfrågan på nya tjänster, t.ex.
oljeeldningsinstallationer.
1951 avled Oscar och sonen Sture tog
över ledningen.

Olika entreprenadformer
Du kan anlita oss i den entreprenadform som
passar ditt projekt bäst. Här följer en kortfattad
beskrivning av de olika formerna:

1958 flyttar vi för andra gången till
större lokaler, nu till Pilefeltsgatan 48,
där vi fortfarande huserar. Då låg det
i stadens utkant. Plåtavdelningen för
ventilationsarbeten startas.
1960-talet innebär att automatisk
styrning och reglering av VVSinstallationer blev mer sofistikerade
och elektriker behövde anställas.
Det innebar att serviceavdelningen i
praktiken var född.
1970-tal och fjärrvärmens utbyggnad
innebar nya uppdrag för Oscar Hanson
VVS.
1980-tal lär vi oss att ta oss an
installationer med naturgas som
energislag.
1985 tar Rikard Hanson över vd-posten
och är därmed tredje generationen
Hanson som leder företaget.

Projekt

Total-,
Funktionsentreprenad

Utförandeentreprenad

Delad
entreprenad

1990-tal Utvecklingen för med sig
värmepumpar, nya energiformer, nya
lagar och förordningar med mera som
bidrar till verksamhetens utveckling.
1994 införlivas rörfirman Liljenberg &
Carlsson i företaget.
1999 förvärvas även VVS & Luft i
Norden AB.
2000-tal verksamheten kompletteras
med kunskap inom energioptimering
och kyla.
2010-tal går från att vara ett rent
installationsbolag till att vara ett
teknikföretag med installationsresurser.
2016 firar företaget 100 år och Oscar
Hanson tar över vd-posten.

Samordnad
generalentreprenad

Generalentreprenad

Totalentreprenad/
Funktionsentreprenad
Är vårt mest omfattande åtagande som innebär att
vi tar totalansvar för vår del i projektet, från projektering till slutbesiktning. Fördelen för kunden är att
ansvarsfrågan blir tydligare med färre mellanhänder,
liksom att risken för missförstånd minskar när vi är
färre parter. Normalt blir prisbilden oftast också
lägre med färre mellanhänder.

Delad entreprenad
Byggherren själv tar in offerter på utförandeentreprenader från olika sidoentreprenörer.

Generalentreprenad
Där tar byggföretaget som mellanhand in offerter
på utförandeentreprenader från olika underentreprenörer.

Utförandeentreprenad

Samordnad generalentreprenad

Innebär att vi färdigställer uppdraget efter en färdig
ritning eller förfrågningsunderlag.

Är exempelvis vanligt inom offentliga sektorn. Det
innebär att en delad upphandling överlåtes på och
samordnas av byggföretaget, som ansvarar för tider
med mera gentemot byggherren.

LK Systems
- den enda leverantör du behöver
LK Systems AB ingår i LK Koncernen och är en av Nordens ledande
VVS-leverantörer inom vatten- & värmesystem. LK Systems tillverkar
systemlösningar för säkra och ﬂexibla installationer i våtrum som uppfyller
Branschreglerna Säker Vatten. Produktsortimentet täcker segmentet
nybyggnation samt renovering med marknadens största sortiment och
tillvalsutbud. Produktionsprocessen och maskinparken i fabriken håller
hög standard och automatiseringsgrad med stor ﬂexibilitet.

www.lksystems.se
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Oscar Hanson – Historia

En lastbil kommer lastad. Utskeppning av toalettstolar till nybyggnationer med en införskaffad Scania L80S
med släp och Hiab-lyft 1969.

På parad. Tjänstebilar har genom åren varit många. Notera
dåtidens N-märkta registreringsskyltar. Längst till höger Sture
Hanson vid en Ford Capri, tvåa från höger är ingenjör Sven
Ivarsson.

Boken om den

ödmjuke hundraåringen
AB Oscar Hanson VVS 100 år. Det är mäktigt. Och fortfarande är det
i samma familjs ägo, nu med fjärde generationen vid rodret och 100
anställda. En sådan historia förtjänar att dokumenteras för framtiden
och lagom till årsskiftet 2015-2016 kommer boken ut.

Kent Johansson
är journalist och
har skrivit boken
om Oscar Hansons
100-åriga historia.

”Mitt
intryck är
att företaget alltid
har värnat
om sin
personal.”

Boken om AB Oscar Hanson VVS skildrar företagets 100-åriga
utveckling med paralleller till historiska händelser i dåtidens
Halmstad, Sverige och i världen. Kent Johansson är journalist och
författare till boken:
– Jag har forskat både i företagets eget arkiv och på andra håll,
samt intervjuat tidigare och nuvarande anställda på min fritid
under några års tid. Det var ett roligt och intressant uppdrag.
Utmärkande är att flera av de anställda har varit i företaget
i flera generationer. Oscar Hanson VVS är på så sätt ett
familjeföretag i flera dimensioner. Mitt intryck är att företaget alltid har värnat om sin personal och det har i sin
tur belönats med lojala medarbetare. Trots framgångarna präglas AB Oscar Hanson VVS av en stor portion ödmjukhet som genomsyrar hela företaget.

Sture Hanson fotograferade och
dokumenterade flitigt händelser
och samkväm i företaget och det
finns ett större bildarkiv än brukligt bland företag.

PREMIÄR FÖR FORD TRANSIT CENTER
SE VÅR HELT NYA TRANSPORTBILSUTSTÄLLNING, VÄLKOMMEN!
STOLT LEVERANTÖR
TILL OSCAR HANSSON

Säkraste bilen i klassen

Transit Custom

Transit Connect

Transit Custom

TRANSIT CENTER MED KUNDEN I FOKUS!
Med vår glädje och kompetens så skapar vi ett tryggt och kostnadseffektivt bilägande. Vi är av
Ford utsedda till ett av 12 st Transit Center i Sverige. Detta innebär att vi är stolta att få representera
denna grupp av Ford transportspecialister. Detta innebär för dig som kund att vi har kvalificerad
och dedikerad personal på försäljning och service, speciellt för dig som kör yrkesmässigt.

ford.se

Tel. 035-260 45 10 • Månd-fred 9-18 • lörd 10-14
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Oscar Hanson – En dag med Peter

Service- och underhållstekniker

En dag med Peter Nylander
Peter arbetade med reparation, underhåll och service
på bland annat SKF och Frigadon i Halmstad innan han
började på Oscar Hanson VVS för 15 år sedan. Här jobbar
han tillsammans med 13 andra tekniker med service och
underhåll på värme- och kylaggregat. Vi hängde med för
att få en inblick i en helt vanlig arbetsdag.
Vissa
veckor
är han
bara inne
på jobbet någon
enstaka
gång.

Teknikerna som jobbar på
Kylavdelningen har lite olika
arbetsuppgifter, berättar Peter.
Själv tillbringar han mesta delen
av sin arbetstid på resande fot
och utför underhåll och service
hos en rad privata fastighetsägare. Det är ett självständigt
arbete där arbetsordrarna kommer digitalt. Vissa veckor är
han bara inne på jobbet någon
enstaka gång för att hämta en
reservdel eller ritning. Varje
dag ser olika ut och kan innebära besök i såväl privathushåll som till exempel Halmstad

Golfklubb eller simhallen i
Halmstad. Arbetsuppgifterna
är lika varierade med allt ifrån
läckage i en värmepump eller
styrmotorer och system som
behöver repareras. Bilen och
mobiltelefonen är hans mest
använda arbetsredskap, skrattar
han. Trots att alla hans kunder
finns i närområdet ligger rekordet på 33 körda mil på en dag.
Det gäller att planera besöken
och veta så mycket som möjligt
på förhand för att kunna lösa
kundens problem snabbt och
effektivt.

8:45

6:30

9:50

7:00

Peter hoppar in i servicebilen som nu rullar mot
första uppdraget.

HUVAR
ABC-CHZ

På plats i kundens hem för att vanligt förekommande uppdrag: service på en diskmaskin. Det var ingen större reparation denna
gång, bara byte av en slang.

GALLER

Peter åker in till företaget för att
hämta en beställd reservdel på lagret
innan han kör ut till en fastighet
några mil norr om Halmstad.

Den beställda cirkulationspumpen sätts på plats
i fastighetens värmecentral. Anläggningen är
även i behov av annan service så jobbet tar lite
längre tid än Peter hade planerat. Förmiddagen
går mot sitt slut.

SPJÄLL

lin d ab | vi fören k la r byg g a nde t

ABC-YG
ABC-SFK
ABC-VHS
ABC-VAV

Frisk luft - piggare barn
Vi på Lindab tillverkar bland annat luft- och
vattenburna system för kyla och värme. Våra
ventilationssystem är dragfria och hygieniska

ABC-CDF

samt verkar utan att väsnas eller samla damm.

BRAND
ABC-CR60 1S

Ingen
efterlagning!

ABC-PROTECT 60
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FILTERSKÅP
ABC-KFS

ABC-MFS

Vi har marknadens bredaste
sortiment av prelackerade
takhuvar, galler, reglerande
spjäll, brandprodukter och
filterskåp. Läs mer om våra
produkter på abcvent.se.

Utöver att ventilationen bidrar till en renare
rumsmiljö blir dessutom inneklimatet precis
som du vill ha det.

Oscar Hanson – En dag med Peter

12:00

13.00
Eftersom Peter är på
plats på kontoret passar
det bra med en avstämning med Per Boström
som är arbetsledare. En
kund har anmält ett fel
och efter en stunds diskussion kommer de fram
till att Peter nog bör ta
med en ritning.

Dags för välbehövlig lunch, för ovanlighetens skull äter Peter tillsammans
med större delen av personalen. I
vanliga fall är det inte ovanligt att
Peter tar vägen förbi sin mamma och
äter lunch där.

13:45

13:15
Ett snabbt besök hos Michael Johansson på teknikavdelningen ger resultat.
Utrustad med ritning är det bara att
hoppa i bilen och iväg till en fastighet
där en luft/vattenvärmepump har
slutat fungera.

Peter konstaterar att det är
fel på insprutningen. Han byter
insprutningsventil och lågtryckspressorstat. Delar som han
redan hade i servicebilen.

15:45

15:00

Dagens sista uppdrag blir
en ventilationsanläggning
som krånglar. En enkel reparation konstaterar Peter
och kan packa ihop efter
tjugo minuter.

På vägen tillbaka till Oscar Hanson
VVS hämtar Peter in ett kylaggregat
som ska repareras. När han kommer
fram får han en pratstund med kollegan
Adam Andersson som också jobbar på
Kylavdelningen.

15:55

Peter ställer av aggregatet i verkstaden innan det
är dags att packa ihop och åka hem klockan 16.

Jahaja. Så nu ska grannarna på
semester – igen? Hur har de råd?
En luft/vattenvärmepump kan minska
kostnaderna för värme och varmvatten
med upp till två tredjedelar. Dessutom är
vår Ecodan tyst och riktigt driftsäker –
den klarar temperaturer ned till -28°C.

www.ecodan.se
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VVS-branschen

”Vi som arbetar inom VVSbranschen kan
vara riktig stolta
över att bidra
till att utveckla
ett hållbart och
friskt samhälle.”

Många möjligheter i branschen
Vilka arbeten finns och hur ser framtiden ut för yrken inom VVS-branschen? Vi frågade Manne
Didehvar, som är chef Kompetensforum och HR-strateg på branschföreningen VVS Företagen.
1) Vilken bredd av yrken finns inom
VVS-branschen?
VVS-branschen bjuder på en rad olika,
spännande och samhällsnyttiga yrkesroller. Du kan välja att börja din karriär som
lärling eller en roll som VVS-ingenjör.
Andra yrkesroller kan vara lagledare,
projektledare, kalkylator, konstruktör
samt andra typer av roller som är specifika
och utformas utifrån företagens behov.
2) Vilka är utbildningsvägarna? Vägarna
till drömyrket kan variera vilket skapar
flexibilitet både för individen och företagen. Om vi bortser från företagens
egna utbildningssatsningar så kan vi
konstatera att yrkesgymnasium (VVS
& Fastighetsprogrammet), yrkeshögskola och högskola är tre av de vanligaste
utbildningsvägarna till VVS-branschen.
3) Vilka karriärmöjligheter finns?
Förutom de tidigare nämnda karriärmöjligheterna så är VVS-branschen en av de

få branscher som verkligen möjliggör eget
företagande. Det som kännetecknar vår
bransch är entreprenörskap. Människor
som är uppfinningsrika, lösningsorienterade och som ständigt vill utvecklas. Vill
du, efter att varit anställd i något år, starta,
driva och utveckla ditt eget företag då är
VVS-branschen helt rätt för dig.
4) Hur ser rekryteringsbehovet ut
i framtiden? VVS-branschen är en
framtidsbransch under stark utveckling. Investeringsbehovet i byggandet av
energieffektiva fastigheter, renovering
av miljonprogrammet tillsammans med
teknikutveckling gör att branschen även
i framtiden kommer att vara i behov av
kompetenta, motiverade och ansvarsfulla
medarbetare.
5) Vad gör VVS-branschen till ett spännande, attraktivt alternativ? Vi som
arbetar inom VVS-branschen kan vara
riktig stolta över att bidra till att utveckla

ett hållbart och friskt samhälle. Våra
medarbetare och kollegor förser varje hem,
skola, sjukhus, äldreboende och kontor
med varmt vatten, frisk luft och rent vatten.
6) Vilka egenskaper är lämpliga att ha
för den som vill jobba i branschen?
Det viktigaste är attityden och din personlighet. För att trivas i VVS-branschen
behöver du vara nyfiken, lösningsorienterad och sträva efter att utvecklas varje dag.
7) Annat? Nyfiken på VVS-branschen?
Läs mer på www.framtidsflodet.se

Manne
Didehvar
Chef Kompetensforum &
HR-strateg.

VI GÖR DET ENKLARE
ATT VARA PROFFS
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VVS-branschen

Ett brett spektrum
av yrken
Vill du dela din framtid med oss? Vi expanderar och söker i första
hand tekniker, men det kan även öppnas möjligheter för andra yrkeskategorier. Här presenterar vi några exempel på olika tjänster inom
Oscar Hanson VVS. På hemsidan publicerar vi löpande lediga tjänster.
Eller skicka in en intresseanmälan och ditt CV om du vill bli en i vårt
glada team, så kontaktar vi dig om en matchande tjänst uppstår.

Hallå där...
… Anders Olsson, ventilationstekniker
på Oscar Hanson VVS.

Linus
Ehrnberg

Mikael
Karlsson

Vilhelm
Stenman

Håkan
Johansson

Joakim
Kjellström

Rörmontör

Projektledare

Servicetekniker

Projektering

Injusterare

Michael
Johansson

Lennart
Svensson

Anders
Alfredsson

Carina
Önnerfalk

Michael
Attesson

Energiutredare

Försäljning

Kyltekniker

Bokföring/
Reskontra

Driftsättning

Maths
Dahl

Johan
Salomonsson

Martin
Lindell

Christer
Andersson

Ola
Daun

Kalkyl

Styr och regler

Mopedbud

Avdelningschef

Ventilationsmontör

Vad kan dina arbetsuppgifter bestå av?
Det är huvudsakligen besiktningar och
uppdateringar av äldre ventilationssystem i offentliga miljöer. Ibland innebär
det att jag får upprätta en åtgärdsplan så
att kunden kan komplettera eller bygga
om föråldrade system. Jag ger också råd
om vilka åtgärder man kan vidta för att
leva upp till de nya krav som med jämna
intervaller ställs på ventilationen och
inomhusmiljön.
Vad har du för bakgrund och utbildning?
Jag utbildade mig till sotare och jobbade
som det i 12 år. Det var arbetet där som
gjorde att jag blev intresserad av ventilationsfrågor. Jag läste en KY-utbildning
i mekatronik och började därefter arbeta
inom det området.
Hur hamnade du inom VVS?
Som sotare hade jag besiktigat flera av
Oscar Hanson VVS installationer och såg
att de var väldigt väl gjorda. De har alltid
varit ett stort och välrenommerat företag
och jag kände redan då att jag ville söka
mig hit. Jag fick jobb här 2003, ganska
kort tid efter min KY-utbildning.
Vad är det bästa med ditt arbete?
Det är ett brett spektrum av arbetsuppgifter som innebär en hel del problemlösning vilket jag gillar. Ingen dag är den
andra lik och det är roligt. Det allra bästa
är varje gång brukarna och beställarna är
belåtna med resultatet. Nöjda kunder är
det som driver mig.
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Case – ADIB Industribyggen AB

Hallå där…
… Daniel
Knutsson,
ledande
montör i
projektet
ADIB

Vad innebär arbetet som ledande
montör?
Att vara ansvarig för arbetets
planering och beställa material så
att jobbet flyter på utan avbrott
och stillestånd. Jag håller kontakt
och diskuterar med andra yrkesgrupper på bygget för att hitta
lösningar om det uppstår förändringar under resans gång.
Vilka utmaningar ställs du inför?
Att få till ett bra flyt och planera i
förväg så att vi ligger rätt till mot
tidplanen och aldrig blir stillastående.
Hur upplever du just det här
uppdraget?
Här måste vi ha extra lång framförhållning på grund av att vi arbetar långa dagar.

Johan Holmqvist, Fredrik Måledal och Björn Hellström granskar ritningen.

Hög teknisk kvalitet

Hur är det att ligga ute på jobb i
veckorna?
Det funkar om det inte är längre
perioder. Vi får en extra dag för
återhämtning på fredagen och det
känns skönt i kroppen.

ADIB Industribyggen AB bygger One Partner
Groups nya huvudkontor och produktionslokaler på industriområdet Hedenstorp i
Jönköping. Oscar Hanson VVS har totalentreprenad på VS och luftbehandling.

Vad är det bästa med att arbeta

One Partner Group, OPG, är ett av de större bemanningsföretagen i
landet med cirka 750 anställda. OPG levererar kompetens- och funktionslösningar inom både yrkesarbetar- och tjänstemannasektorn,
samt företagsutbildningar och HR-stöd. Bolaget finns representerat
på 21 orter i mellersta Sverige, varav ungefär hälften i Jönköpings

”De har
ordning
och reda,
levererar
i tid till
överenskommen
kvalitet.”

Din lokala Däck& bilverkstad
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län. De har vuxit ur sina nuvarande
på Oscar Hanson VVS?
lokaler och bygger därför en ny anläggDet är ett trivsamt företag med
trevlig personal.
ning på 8000 m2 i Jönköping för ett nytt
huvudkontor om 2000 m2 och lager- och
produktionsytor på resterande yta som
ska stå klart i maj 2016.
– Det är väldigt vanligt att kunderna efterfrågar olika entreprenadlösningar som vi har en stor kompetens kring och genom att bygga egna lokaler
kan vi utveckla vår verksamhet inom produktions- och funktionslösningar åt
våra kunder. Lokalerna kommer även att erbjuda lösningar kring utbildning
av yrkesinriktade arbeten, som vi kommer att kunna validera för att uppnå
en hög standard hos vår egen personal, säger Stefan Alvarsson, huvudägare
på One Partner Group.
ADIB Industribyggen AB är ett byggföretag i Jönköping som är fokuserat
på lager-, industri- och handelsbyggnader som de uppför på totalentreprenad.
De har fått uppdraget att bygga One Partner Groups nya anläggning och
de har i sin tur anlitat Oscar Hanson VVS på totalentreprenad för VS och
luftbehandling. Oscar Hanson VVS står för ventilation, värme, komfortkyla,
vatten och avlopp.
– Vi har samarbetat med Oscar Hanson VVS vid ett antal tidigare tillfällen och det har fungerat väldigt bra. De har ordning och reda, levererar i tid
till överenskommen kvalitet och att veta att det fungerar och att vi får det
vi förväntar oss är en trygghet, säger projektchef Björn Hellström på ADIB
Industribyggen.
Björn berättar också att luftbehandlingen håller en hög teknisk kvalitet
och högre standard än normalt. Bland annat har varje kontor individuell
styrning av rumsklimatet och på lagret har man ventilationsaggregat med
värmeåtervinning.

halmstad
Fräsaregatan 1
035-10 95 50
www.vianor.se

Vi gratulerar till
100-årsjubileet!

Case – Gummifabriken

Gummifabriken var på sin tid en av Värnamos största
arbetsplatser. Nu pågår en gigantisk ombyggnad till
en modern och attraktiv mötesplats. Oscar Hanson
VVS utför luftbehandlingsinstallationen.

Gummifabriken i Värnamo

Gigantisk
ombyggnation
”Än så
länge har
vi mest
utfört rivningsarbeten men vi
ser fram
emot att
komma
igång med
nyinstallationen.”

På Gummifabriken tillverkades bl.a. cykeldäck och tätningslister. 2016 är det tio år sedan fabriken stängdes. Den
stora tegelbyggnaden är en del av samhällets identitet som
en betydande ort med välmående industrier och ett högt
välstånd. Därför ansågs det viktigt att bevara den som en
historisk symbol och en stimulerande plats för framtidens
behov.
Gummifabriken byggs om i två etapper till en plats för
möten och samverkan mellan kultur, näringsliv och utbildning. Etapp 1 är klar men etapp 2, som innebär ytterligare 14500 m2, pågår och ska vara klar i augusti 2017.
Syftet är att öka Värnamos attraktionskraft för att kunna
konkurrera när det gäller utbudet av service och attraktioner. Oscar Hanson VVS har fått förtroendet att utföra
luftbehandlingsinstallationen med tillhörande isolering i
hela etapp 2.
– Än så länge har vi mest utfört rivningsarbeten men vi
ser fram emot att komma igång med nyinstallationen. Det
är en rolig byggnad och det är kul att få vara delaktiga i ett
sådant spektakulärt projekt. Vi beräknar att ha sex man
på plats när vi är i full gång, berättar Patrik Andersson,
projektledare på Oscar Hanson VVS.

Gummifabrikens Etapp 2 omfattar:
Livesal 500 m² till musik,
dans, teater, utställningar,
middagar etc
Restaurang och café 1100
m² med möjliga konferensutrymmen
Auditorium 2200 m², med
parkett 307 platser, balkong
119 platser
Biografer 1200 m² med
salong 1, 195 platser.

Salong 2, 78 platser. Salong
3, 58 platser.
Nya och större lokaler för
Teknikcenter
Stadsbibliotek 2700 m² med
spännande avdelningar som
atrium, eldrum, tidningsrum,
facklitteratur
och lilla gummifabriken med
kreativitet för de minsta.
Studentmatsal
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Oscar Hanson – Rikard Hanson

”Jag litar på
dem jag jobbar med, det
blir en mycket
effektivare och
trivsammare
arbetsmiljö för
både mig och
de anställda
om jag inte är
kontrollerande.”

Rikard Hanson

Redo att lämna
över vd-posten

Efter drygt 30 år som vd är det nu dags för Rikard att lämna över till fjärde generationen Hanson. Familjeföretaget kommer nu till fullo att leva upp till sitt namn
när Oscar Hanson, namne med grundaren och farfars far, tar över stafettpinnen.
Rikard Hanson blev vd 1985 och tog över
rörelsen i sin helhet tre år senare då fadern Sture
hastigt gick bort. Att axla hela ledarrollen så
plötsligt hade sina svårigheter medger Rikard.
Då var det en stor styrka att han hade förberett
sig så väl åren innan; arbetat ute på fältet som
rörmontör, inne på kontoret med kalkyl och
projektering och dessutom tagit del av ledningsarbetet.
– Det finns ett stort mervärde i att ha provat
på samtliga funktioner. Alla verksamheter har
sina egna rutiner, oskrivna lagar och sin jargong.
Vill man leda och förändra ett företag behöver
man känna det från grunden.
ETT SAMMANSVETSAT FÖRETAG

Varje generationsskifte innebär förändring och
varje vd vill sätta sin egen prägel på företaget.
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Rikard valde en annorlunda ledarstil än sin
föregångare. Han tillsatte en ledningsgrupp
för att skapa medbestämmande och snabbare
kommunikation för att fatta brett underbyggda
beslut. Ambitionen var att svetsa samman företaget mer.
– Tidigare var avdelningarna ganska separata
enheter som bara samarbetade ibland, men allt
handlar ju om lagarbete. Jag ville ha ett företag
där alla kände att de jobbade tillsammans.
TILLITSFULLT LEDARSKAP

Att skapa den lagandan var lätt säger han. Han
hade fördelen att ta över ett solitt företag med
skickliga, engagerade medarbetare och ser det
som en förmån att ha fått vara tredje generationens vd. När jag ber Rikard beskriva sin ledarstil funderar han en stund och kommer fram till

Oscar Hanson – Rikard Hanson

”frihet under ansvar”. De anställda förväntas
klara sina arbetsuppgifter utifrån uppsatta mål
och det tycker han har fungerat väldigt bra.
– Jag har nog en bra förmåga att delegera –
jag är född lat, skrattar han. Nej, men allvarligt
talat. Jag litar på dem jag jobbar med, det blir
en mycket effektivare och trivsammare arbetsmiljö för både mig och de anställda om jag inte
är kontrollerande.

har vägen varit ojämn ibland, men på Oscar
Hanson VVS har man lyckats undvika de större
fallgroparna och utvecklats i takt med tiden.
Från att ha varit en renodlat installationsföretag där mycket av jobbet var hantverksmässigt
är man nu ett installationsföretag med bred
teknisk kompetens som kan erbjuda alltifrån
energioptimering, konstruktion av anläggningar och helhetslösningar inom kyla, värme
och sanitet.

och har genom åren arbetat på samtliga avdelningar för att lära sig företagets alla grenar.
Dessutom arbetade han under 4 år på ett
VVS-företag i Stockholm för att få en annan
synvinkel på verksamheten. Nu är han mer än
redo och Rikard känner full tilltro till den nya
vd:n. Dessutom har han liksom tidigare företagets bästa i åtanke. Omvärlden ser annorlunda
ut och det är läge för en ny generation att leda
Oscar Hanson VVS in i framtiden.

DAGS FÖR OSCAR DEN ANDRE

TID FÖR ANNAT

Nu är det dags för nästa fas i historien om
Oscar Hanson VVS när sonen Oscar tar över
som vd från och med 2016. Det känns helt rätt
säger Rikard med eftertryck och precis som han
själv gjorde har Oscar lärt sig företaget från
grunden.
– Oscar uttryckte redan för en åtta-tio år
sedan ett intresse för att ta över efter mig så vi
beslöt gemensamt att lägga en god grund för det
och ge det ett seriöst försök. Så det var bara: på
med overallen!
Oscar har skaffat sig den teoretiska bakgrunden

Rikard få nu mer tid över för sitt stora idrottsintresse. Förutom att spela golf, tennis och
bordtennis ska han ägna mer tid åt att titta på
idrott. Han hyser en livslång kärlek till HK
Drott och ser fram emot att hinna se fler handbollsmatcher på Halmstad Arena.
– När jag avgår som vd kommer jag inte att
åka till kontoret varje dag utan finnas som bollplank när jag behövs. Jag kommer att sitta kvar
som ordförande i styrelsen och behålla ägandet
till 100 % ett tag till. Jag ska försöka lägga band
på mig och inte lägga mig i, ler han.

FRÅN HANTVERK TILL AVANCERAD TEKNIK

Det är nog annorlunda att driva ett familjeföretag, tror Rikard. När man är en del av historien
får man en annan känsla för företaget. Det har
gjort honom sparsam snarare än riskbenägen.
– Vissa skulle nog till och med kalla mig snål,
säger han och skrattar, men jag har ju ett företag att förvalta och har det i lån från mina barn.
Jag vill höra vad folk omkring mig har att säga
och fatta genomtänka beslut som tar till vara
företagets resurser.
Det tankesättet har skapat trygghet och lett
till att han har sluppit säga upp folk i onödan.
VVS-branschen är konjunkturkänslig och visst

Rikard få nu mer tid över för sitt stora idrottsintresse. Han hyser en livslång kärlek till
HK Drott och ser fram emot att hinna se fler
handbollsmatcher på Halmstad Arena.
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Case – Falkenberg Arena

Dennis Bergman
installerar central
för golvvärme.

Hans-Erik Wortmann
Falkenberg kommuns projektledare
för arenabygget.

Falkenberg Arena

Allsvenska krav på
säkerhet och funktion
Fotbollsklubben Falkenberg FF gick till Superettan 2002. Med seger i Superettan
2013 avancerade laget till Allsvenskan och man har behållit sin plats i den ligan
även inför 2016. Det ställer högre krav på en ny arena.
”Den nya
arenan är
en matcharena
med bred
användning inom
idrott och
evenemang”
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Falkenberg FF har ett snitt på 3.870 sålda biljetter per match och den nya arenan kommer att ha
plats för 5.500 åskådare, varav 3.200 är sittplatser.
Svenska Fotbollförbundet kräver att en allsvensk
arena ska ha minst 3000 sittplatser under tak. Men
det är långt ifrån det enda kravet som fotbollförbundet ställer. Totalt är det 57 olika krav för
en arena av allsvensk kaliber. Planen ska t.ex. ha
markvärme, det ska finnas mediautrymmen, rum
för matchdelegat, dopningskontroll, platser för
VIP och representation och dessutom 20 särskilda
säkerhetskrav.
– Vår gamla anläggning är från 1930-talet och
den gick inte att uppgradera till dagens krav på
funktion, tillgänglighet och säkerhet. Det hade
gått för superettankraven men inte de allsvenska.
Främst eftersom den intilliggande marken inte är
byggbar enligt detaljplanen, berättar Falkenberg
kommuns projektledare Hans-Erik Wortmann.
Den nya arenan är en matcharena med bred
användning inom idrott och evenemang. Den frigör den gamla idrottsplatsen till breddfotbollen i
kommunen. Ambitionen är att skapa en attraktiv
mötesplats för många och en positiv upplevelse av
Falkenberg.
– Byggnadsmässigt är det en fin arena som ligger ganska centralt med Falkenbergs ishall intill.
Vi vill skapa ett grönt arenaområde som är lätt att
ta sig till och där vi kan samutnyttja resurserna

när det gäller lokaler, mötesrum och p-platser. Vi
har förberett för att kunna komplettera anläggningen med fler kortsidesläktare i kommande
byggnationer eller tillfälliga, inhyrda läktare.
Arenabygget pågår för fullt när detta skrivs
och den ska vara spelklar under våren 2017.
Falkenbergs kommun har handlat upp alla entreprenader själv och sedan lagt ut projektet på en så
kallad samordnad generalentreprenad.
– Det är kostnadseffektivt och vi anser att det
ger fördelar att projektera själva eftersom vi har
såväl kompetensen som intresset.
Oscar Hanson VVS vann upphandlingen för
allt som rör värme och sanitet.
– De hade det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet. Det kändes bra för vi har sedan tidigare
goda erfarenheter av Oscar Hanson VVS. De är
alltid professionella och visar stor delaktighet i och
intresse för projekten. Och så här långt, när vi har
kommit mer än halvvägs, har allt fungerat väldigt
bra.
Arenan värms med bergvärme och tolv hål har
borrats för att säkra kapaciteten.
– Vi föredrar riktad värme där vi vill ha den och
vi använder mycket golvvärme. Det är driftsäkert och fungerar över tid. När man har ytskikt i
betong och klinker så magasineras en del av värmen i materialen, vilket också är en fördel.

Fakta
Projekt:
Nybyggnation av fotbollsarena
Uppdragsgivare:
Falkenbergs kommun
Entreprenadform:
Utförandeentreprenad
Omfattning: Värme- och
sanitetsinstallationer.
Byggtid:
Maj 2015 – september 2017
Projektledare:
Joachim Petersson
Antal montörer: 2

Stolt

Billeverantör till
Oscar Hanson VVS

Vattenborrning
Bergvärme • Rördrivning
Avlopp • Markarbete
Entreprenadmaskiner
Grus & Schakt
ANDREASSON & LINDHS ENTREPRENAD AB
Ettarp Nygård, Åled
035-299 05 20 | 0703-12 42 15
E-post: info@alentreprenad.com
Hemsida: www.alentreprenad.com

er
ektrik
Din El
nd
i Halla

www.elab-halmstad.se | tel. 035-22 10 50

Spikgatan 12, 302 44 Halmstad • 035-15 38 80 • www.ramirent.se
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info@viessmann.se
www.viessmann.se

Rätt kombination
för alla behov.
Viessmann erbjuder värme, kyla och klimatlösningar i världsklass. Våra kompletta
system passar allt från mindre villor till stora fastigheter och industrier.
Effektivt idag och hållbart för framtiden.

För små proffs
och riktigt stora
Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA,
Industri, Kyla och Fastighet. Vi erbjuder också verktyg, förstklassig
logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din vardag!

2015-162

För att hitta ditt närmaste DahlCenter, besök www.dahl.se
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Case – Halmstad Energi och Miljö

Oscar Hanson VVS och HEM har arbetat fram ett system
som ger Halmstad Varmförzinkning ett helt nytt inomhusklimat och som även blir betydligt mer kostnadseffektivt.

Ett ventilationssystem
med tuffa utmaningar
Halmstad Energi och Miljö, HEM, har sedan lång tid tillbaka ett avtal med Halmstad
Varmförzinkning. Man förser dem med fjärrvärme samt tillhandahåller en tjänst med
syfte att skapa energieffektivare system. När Halmstad Varmförzinkning behövde ett
nytt ventilationssystem vände sig HEM till Oscar Hanson VVS. En underleverantör som
man hade ramavtal med och som man visste kunde leverera det som krävdes.
Ventilationssystemet skulle installeras
i fabrikslokalerna. Här pågår varmförzinkning av ståldetaljer som varierar
i storlek allt ifrån kraftledningsstolpar till småskruv. Lokalerna kräver ett
effektivt ventilationssystem eftersom
förbehandlingsprocessen består av flera
olika kemikaliesteg med olika temperaturer. Ytbehandlingen genererar därmed stora mängder värme och kondens
vilket i sin tur skapar korrosion och stor
påfrestning på utrustningen i lokalen.
Att installera ett energieffektivt system
i denna omgivning kräver stor kompetens.
HÖG KOSTNAD OCH TEMPERATUR

Halmstad Varmförzinkning hade
tidigare löst sina kondensproblem i
fabrikslokalen genom att öka värmen.
Resultatet blev både höga energikostnader och temperaturer, en ny lösning
var nödvändig. Vid en översyn konstaterades att värmeaggregatet var rejält
angripet av korrosion och behövde
bytas. I samband med detta såg HEM
möjligheten att motverka såväl värmeutveckling som kondens genom att
bygga ett nytt aggregat och ta hjälp av
både fjärrvärme och fjärrkyla.
– Vi kontaktade Oscar Hanson VVS

”Här
krävdes
högteknologisk
kompetens, komplicerad
svetsning
i rostfritt
och en
rad svåra
beräkningar.”

som stod för projektering, kalkyler och
beräkningar berättar Nichlas Berg på
HEM. Tillsammans utarbetade vi en
rad förslag för ett system som skulle
leda till ett helt nytt inomhusklimat och
dessutom bli betydligt mer kostnadseffektivt.
KOMPLICERAD MILJÖ

Mikael Karlsson på Oscar Hanson VVS
var projektledare medan den tekniska
lösningen togs fram av Jan-Olof Larsson
och hans medarbetare. Han bekräftar
att det har varit ett komplicerat projekt
som har krävt mycket simuleringsarbete
för att kunna beräkna rätt värden. Målet
har varit att hålla både rumstemperatur och luftfuktighet på en optimal nivå
inomhus.
– Det är många parametrar som ska
stämma. Vi måste ta hänsyn till fuktavgivning från de stora karen, innetemperatur samt temperatur och fuktighet i
utomhusluften. Luftflödet ska hela tiden
regleras utifrån dessa olika betingelser
och det kräver noggranna beräkningar
och komplicerade tekniska lösningar.
OPTIMALT RESULTAT

entreprenaden. Man byggde ett nytt
ventilationsaggregat men även ett nytt
maskinrum så att aggregatet inte ska
utsättas för korrosion samt drog in fjärrkyla. Åtgärden innebar en stor förbättring av klimatet i tillverkningshallen
säger Jan Uhrberg produktionsansvarig
på Halmstad Varmförzinkning.
– Nu har vi fått en mycket behaglig,
torr värme. Det har blivit mycket trevligare för dem som arbetar i lokalen och
bättre för traverser och andra verktyg
som står där.
Han är också väldigt nöjd med hur
samarbetet har fungerat mellan de tre
och de lösningar det har lett till. HEM
har skapat en enkel styrning via sin
hemsida där alla inställningar finns
tillgängliga. Här kan de själva justera
kyla, fläkthastighet och lufthastighet för
att få rätt förhållanden. Oscar Hanson
VVS har i sin tur tagit fram en fram en
anläggning som optimerar både klimatet och kostnaderna.
– Här krävdes högteknologisk kompetens, komplicerad svetsning i rostfritt
och en rad svåra beräkningar. Vi är
väldigt nöjda både med deras insats och
resultatet säger Jan Uhrberg.

Genom sitt ramavtal med HEM
genomförde Oscar Hanson VVS
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Inom VVS blir du
het och eftertraktad
INOM VVS-BRANSCHEN finns plats för dig som gillar ett fysiskt
aktivt arbete som är fritt och självständigt, men också för dig som
vill grotta ner dig på en högre nivå i teknik och konstruktion. Din
utbildning börjar oftast på ett yrkesinriktat gymnasium eller på en
lärlingsutbildning. Vill du arbeta som ingenjör, konsult eller tekniker
vidareutbildar du dig på yrkeshögskola, högskola eller universitet.
Utbildningsvägarna och karriärmöjligheterna i branschen är många.
Du kan även arbeta som arbetsledare, projektledare, specialist
inom energi och miljö, mät- styr- och reglerteknik med mera.
Arbetet passar lika bra för både män och kvinnor som tycker om ett

självständigt arbete med eget ansvar, omväxlande uppgifter och problemlösning. VVS-branschen behöver duktigt folk och arbetsmarknaden är mycket god framöver. Orsaken är bland annat investeringar i
alternativ energianvändning, pensionsavgångar och att för få utbildas.
Särskilt VVS-ingenjörer är heta på arbetsmarknaden. Och att vara het
på arbetsmarknaden brukar betyda bra lön!

Mer information hittar du på
www.vvsforetagen.se under fliken kompetens.

Börja din yrkesutbildning som mopedbud hos oss!
Vi söker dig som är intresserad av en framtid i branschen. Du har gått ut grundskolan och är behörig för gymnasiet. Platsen innebär att du utbildas inom VVSeller Plåtprogrammet på gymnasiet och har din lärlingsplats för certifikat hos
oss. Du har körkort för EU-moped.

Välkommen till en spännande framtid!

Box 4073, Pilefeltsgatan 48
300 04 Halmstad
Telefon: 035-16 17 00
Telefax: 035-21 34 84
Hemsida: www.ohvvs.se

20 | Oscar Hanson VVS

Några yrken i branschen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VVS-montör
Industrirörmontör
Isolermontör
Konstruktör
Projektör
Arbetsledare
Projektledare
Teknisk säljare
Butikssäljare
Energikonsult
Energitekniker
Kalkyltekniker
Driftingenjör
Installationsingenjör
Företagsledare

