
20170302 “Många gånger går det fortare än bil”  vvsforum.se

http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/mars/mangagangergardetfortareanbil/ 1/5

 

NÄRINGSLIV

“Många gånger går det fortare än bil”
SE RÖRMOKAREN SOM ERSATTE FIRMABIL MED CYKELKÄRRA.

Publicerad: 01 mars 2017

Text: Jan Fredriksson, Oskar Knutsson

“Jag har haft jobb i Kista, 3 mil, som jag cyklade till mitt i vintern”. Se videon med Hugo

Wolgers, rörmokaren som tagit sitt företags miljöprofil några steg längre än de flesta.

Cyklar till jobben gör han året om.

LÄS MER

Cyklande rörmokaren
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http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/februari/tar-inte-bilen-till-jobbet/
http://www.vvsforum.se/kategorier/naringsliv/
mailto:jan.fredriksson@vvsforum.se
https://www.youtube.com/watch?v=ILywTAS7i5Q
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Tar inte bilen till
jobbet

Cykeln är ett utmärkt
transportmedel för VVS-
branschen. Det hävdar
ett...

FLER NYHETER

VVS OCH BYGG

”Dagens montörer känner inte till asbest”

01 mar 2017 | "De yngre VVS-montörerna verkar inte ha samma kunskap om

asbest som den äldre generationen", det säger Installatörsföretagens

arbetsmiljöexpert.  

Läs mer

VVS OCH BYGG

Så blev påföljden för verktygsstölden

28 feb 2017 | Sex män blev i går dömda av Kalmar tingsrätt för stöld och häleri till

fängelsestraff på mellan 1–1,5 års fängelse och därefter utvisning efter att... 

Läs mer

NÄRINGSLIV

De är nya i Comfort-kedjan

24 feb 2017 | "Vi ville gå med i Comfort-kedjan för vi kunde fortsätta vara lokala

entreprenörer samtidigt som vi är med i något större sammanhang.” 

Läs mer

ENERGI OCH KLIMAT

http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/februari/tar-inte-bilen-till-jobbet/
http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/mars/dagens-montorer-kanner-inte-till-asbest/
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Så orsakade värmepanna tre mäns död

23 feb 2017 | Svar idag från rättsmedicin om mystiska dödsfall. 

Läs mer

NÄRINGSLIV

Bravida ser potential i specialgrenar

23 feb 2017 | Mattias Johansson vill förekomma rykten om nedläggning. 

Läs mer

NÄRINGSLIV

De installerar på världens största flygplats

23 feb 2017 | En stor svensk ventilationstillverkare har fått en jätteorder på

ventilationsaggregat och fläktar till Istanbuls nya flygplats som bland annat... 

Läs mer

NÄRINGSLIV

Börsrykten kring ovanlig installationsaktör

22 feb 2017 | Ett installationsbolag som gjort många förvärv och nyligen kammade

hem en rekordorder spås gå till börsen i vår. “Det har gått rykten i ett år”... 

Läs mer

NÄRINGSLIV

Hur kan man köpa en badrumsrenovering på Let’s deal?

22 feb 2017 | Bolaget finns med i två fall på Råd & Röns svarta lista. 

Läs mer
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NÄRINGSLIV

De struntar i ARN:s rekommendationer

22 feb 2017 | Tvister om badrumsrenovering är vanligt förekommande skäl till att

företag hamnat på tidningen Råd & Röns svarta lista över företag som inte följer... 

Läs mer

FORSKNING OCH UTBILDNING

Lågt elevunderlag ska inte stoppa yrkesgymnasium

21 feb 2017 | Bara 27 procent av Sveriges kommuner erbjuder VVS- och

fastighetsprogrammet. Så här vill regeringen ändra förutsättningarna för att fler

kommuner s... 

Läs mer

ARBETSMARKNAD

Det här blir lägstalönen för utstationerade

21 feb 2017 | Åsikterna går isär om att regeringen vill skrota lex Laval, men på

byggområdet har parterna enats om hur regeringsförslaget ska omsättas i en

timlö... 

Läs mer

ARBETSMARKNAD

Stärkt strejkrätt mot utländska företag

17 feb 2017 | UTLÄNDSK ARBETSKRAFT. Regeringen vill ge facket rätt att kräva

kollektivavtal för utstationerad arbetskraft i byggbranschen från andra EU-länder,...

Läs mer

VISA FLER NYHETER
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