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1. Instruktion till beslut

3.

Instruktion

Interimsstyrelsens mål är att utarbeta ett underlag till en första
föreningsstämma i Borrföretagen där samtliga medlemmar gemensamt
beslutar om:
3.1.

stadgar för föreningen med bland annat Borrföretagen i Sverige ek. för.,
föreningens ändamål och styrelsesammansättning.

3.2.

att utse en styrelse för Borrföretagen som tillika utgör styrelse för
Borrföretagens respektive ingående organisationer.

3.3.

att den nu arbetande valberedningen förbereder valet enligt punkt 3.2
genom att till föreningsstämman nominera kandidater till styrelsen med
instruktionen att nuvarande organisationer ska ha lika stor representation
i styrelsen.

3.4.

den övergripande organisationsstrukturen som följer av samgåendet.

3.5.

verksamhetsplan och budget för det första verksamhetsåret.

Kommittén för samgåendet Avanti – Geotec föreslår
Sveriges Avanti-Borrare Förening (Avanti) på årsmöte den 12 april 2019, respektive,
Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation ek. för (Geotec) på extrastämma i maj 2019,
besluta att föreningarna ska gå samman i en branschorganisation med företagsnamnet
Borrföretagen i Sverige ek. för. i enlighet med de riktlinjer och instruktioner som redovisas
i detta dokument.

Motiv
Under våren 2018 tog en arbetsgrupp i samförstånd mellan organisationerna fram ett
Måldokument, bilaga 1, som redovisade grunden för hur sammanslagningen ska gå till.
De båda organisationernas medlemmar bejakade förslaget och utsåg en kommitté
om åtta ledamöter som, tillsammans med en opartisk ordförande, fick uppdraget att
förbereda det juridiska övertagandet. Några av de huvudsakliga punkterna i arbetet
har varit att ta fram förslag på en ny grafisk profil för organisationen och Borrsvängen,
lägga förslag på de eknomiska förutsättningarna till utveckling av befintliga och nya
verksamhetsområden och arbeta fram förslag på en ny budget till den nya styrelsen.
Medlemmarna beslöt också att den nya styrelsen ska väljas av medlemmarna genom
nominering av 3 ledamöter från respektive organisation. Respektive organisation utsåg
även ledamöter till en valberedning som nu har nominerat styrelseledamöterna.

September/december 2019: Föreningsstämma i
Borrföretagen med beslut enligt punkt 3 ovan.

2. Kommittén för samgåendet Avanti – Geotec
Kommitténs sammansättning och arbete i stort.
Representanter från Avanti:

Kommittén påbörjade sitt arbete i oktober 2018 och har bland annat enats om riktlinjer
och instruktion om hur samgåendet ska gå till, hur den nya organisationen ska verka
samt om företagsnamn och logga med grafisk manual.

Jonas Jansson, Tony Jernström, Per Norman och Dominika Rydel, vd

Kommittén konstaterar att framlagt förslag uppfyller de förutsättningar för samgåendet
som Måldokumentet redovisar. Kommittén har förutsatt att detta är ett villkor för medlemmarnas beslut om samgående. Mot denna bakgrund rekommenderar kommittén nu
medlemmarna att besluta om måldokumentet en andra gång och samtidigt besluta om de
riktlinjer och instruktioner för samgåendet som redovisas i detta dokument.

Fredrik Ahlqvist, Annika Carlsson, Björn Jonsson och Johan Barth, vd

Beslutsprocessen
Ett samgående av två organisationer som vardera innehåller ytterligare organisationsenheter är en relativt omständlig process. Efter det nu aktuella beslutet om samgående
krävs några månaders förberedelser med fusionsplaner, etc. Därför föreslår kommittén
följande tid- och beslutsplan:

4

4.

1.

April/maj: Beslut inom respektive organisation om samgående i enlighet med
framlagda instruktioner.

2.

Samtidigt beslutar medlemmarna om att utse en interimsstyrelse med
uppdraget att för Borrföretagens räkning förbereda samgåendet med
registreringar, fusionsplaner, verksamhetsplaner, budgetar och förslag till
organisationsstruktur och verkställande ledning.

Representanter från Geotec:

Opartisk ordförande:
Göran Sjöholm, Direndi AB.

Kommittén har bedrivit sitt arbete utifrån de riktlinjer Måldokumentet formulerat, och har
bestått av ledamöter från två separata organisationer med sina respektive uppfattningar om hur en framtida gemensam organisation ska vara utformad och verka. Arbetet
har därför i vissa frågeställningar fått karaktären av förhandlingar med ”inslag av givande
och tagande”. Kommittén har haft som mål att skapa en samsyn i de förslag som nu läggs
fram till medlemmarna. Det har varit en styrka att lyssna in de respektive organisationernas arbetsformer då kommitténs ambition har varit att lära av varandra med syftet att få
en stark gemensam organisation.
Detta är bakgrunden till riktlinjer och instruktioner som nu läggs fram till respektive
organisations medlemmar för att utgöra underlag för samtliga medlemmars gemensamma beslut. Med respekt för kommitténs nedlagda arbete och medlemmarnas viljor har
kommittén beslutat att underlaget måste ligga fast, dvs. inte kan ändras då respektive organisation måste besluta om riktlinjerna för sammanslagningen på likalydande beslutsunderlag.

5

3. Detta är Borrföretagen
3.1. Borrföretagen – en branschorganisation
Borrföretagen samlar branschens borrande företag. Medlemsförteckning följer på sida
12-13 och Borrföretagen förenar ca 80 % av brunnsborrningsbranschen.
Fokus i organisationen ligger i medlemmarnas behov av service, support, information och
innovationer.
Det är en verksamhet som redan i starten är baserad på lång tids upparbetade erfarenheter från två tidigare starka organisationer som nu går samman med gemensamma
värderingar och aktiviteter.
Gemensamt bildas en ”plattform” för fortsatt utveckling i harmoni med medlemmarnas
behov för att uppnå mål som kan beskrivas i termer av:
En starkare/enad röst med för branschen tydliga budskap.
Högre kvalitet i tjänster, service, utbildningar, informationsmöten och mässor.
Mer nischade möten för vatten, energi och entreprenad och möten med större utbud.
Starkare leverantörsrelationer.
Större nätverk nationellt och internationellt.
Starkare ekonomi med potential till sänkta kostnader för medlemmarna och organisationen.
Ett nytt varumärke som löpande kommer att fyllas med värderingar som har ”förtroende
och tillit” som kännetecken.

3.2. Logotyp Borrföretagen
Att enas i en ny branschorganisation består av många beslut och frågor, däribland har
varumärket och logotypen varit en viktig fråga för medlemmarna. Ganska så snart i
arbetet togs det ett beslut om att den nya organisationen skulle lämna de gamla varumärkena och logotyperna för att skapa ett nytt och fräscht uttryck.
Kommittén var snart överens om varumärket Borrföretagen, i ett urval av ett 20-tal inkomna
försIag. I arbetet med att ta fram en ny logotyp har det varit viktigt att intrycket och känslan
vi får av logotypen skall spegla vår bransch samt att den ska vara stilren och stram. Några
ledord har varit: droppe, borr, vatten, värme, spiralformad rörelse, rör, samt färgerna rött och
blått. De tidigare logotyperna har varit en referens för arbetet. En mediabyrå fick uppdraget
att ta fram en logotyp med grafisk manual för Borrföretagen.
Logotypen kan ni se i dess olika former i denna folder. Koppling till borrning för vatten och
energi syns i utformningen av logotypen bl.a. så syns det i rörelsen och genom färgerna
som använts. I de två rören/borrorna ser man tidigare droppen som funnits hos både
Avanti och Geotec.
Den grafiska manualen redovisar hur vi använder oss av vårt varumärke och logotyp. Typsnitt och olika format/utseenden gör det möjligt att kunna passa både digitalt och tryckt
material. Med detta nya och fräscha uttryck hoppas vi att alla medlemmar kan känna igen
sig, och vara trygga i styrkan av att gå in under ett nytt och gemensamt varumärke.

3.3. Borrföretagen – organisationsenheter och verksamheter
Idag har de respektive organisationerna följande organisationsenheter och verksamheter
som kommer att gå upp i Borrföretagen.
1. Sveriges Avanti-Borrare Förening
Sveriges Avanti-Borrare Förening är en ideell rikstäckande förening, som sedan sent
sextiotal och formellt från år 1973, blivit en viktig plattform för utveckling av frågor kring
borrning efter vatten och geoenergi. Mottot är att förmedla borrtjänster enligt ”Det
trygga sättet”, dvs. en trygghet för både kund och borrföretag. Policy finns att utläsa på
hemsidan.
Inom organisationen finns ett gediget samarbete medlemsföretagen emellan, och föreningen har sedan starten stöttat branschen med bl.a. kunskap, rådgivning, dokumentation,
utbildningar samt tekniska, juridiska och företagsrelaterade frågor för brunnsborrningsverksamhet. Många fina arbeten har skapats i organisationens 45-åriga historia bl.a.
brunnsborrarhandboken som blivit en del av nya Normbrunn, samt Avantis arkiv av prover
och protokoll som blivit en grundsten inom brunnsarkivet. Brunnsborrardagen, branschens mässa, har hunnit fylla 30 år. Föreningen har ständigt fokuserat på kvalitet och
arbetet för en implementering av certifiering av brunnsborrare, certifierat borrföretag,
ISO standardisering samt varit en av medgrundarna till IGSHPA Sweden.
2. Avanti System AB
Den operativa verksamheten inom Sveriges Avanti-Borrare Förening bedrivs inom det
helägda dotterbolaget Avanti System AB. Bolaget har sitt kansli på KTH campus i Stockholm.
3. Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation ek. för.
är idag en medlemsstyrd förening med drygt 40 år på nacken. De ca 80 medlemsföretagen arbetar i huvudsak med entreprenader inom vatten- och energiborrning, men också
grundläggning- och prospekteringsborrning. Föreningens vision är att “vår bransch skall
uppfattas som en viktig samhällsinstans som arbetar med säkra arbetsplatser, bra livsmedel och hållbara energisystem.”
4. Svenskt Geoenergicentrum AB
är ett kunskapscenter för den som har intresse av geoenergifrågor. Här samlas nationell
och internationell kunskap och forskning om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.
Utöver ovanstående organisationsenheter finns följande verksamheter och samarbeten:
1. Branschtidningen Borrsvängen
Den populära branschtidningen “Borrsvängen” följer med in i Borrföretagen. Den kommer
att få en ny layout som matchar den nya organisationens profil, och hela den nu samlade
branschen kommer att införlivas i tidningens omfång.
Tidningen, som ges ut i ca 5200 exemplar, kommer fortsatt att bevaka viktiga frågor för vår
borrningsindustri med tekniska reportage, intervjuer med speciella personer, företagspresentationer och myndighetsbevakning. Tidningen kommer fortsättningsvis att publiceras
fyra gånger per år och ha en egen hemsida med möjligheter för annonsering etc.

De tidigare varumärkena och logotyperna kommer fortsättningsvis att ägas av Borrföretagen.
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2. Brunnsborrardagen
Den populära mässan ”Brunnsborrardagen” följer med in i Borrföretagen. Den kommer att
få en ny logotyp som matchar den nya organisationens profil, och hela den nu samlade
branschen kommer att ha en gemensam branschmässa. Brunnsborrardagen har fyllt 30
år och är en anrik och unik mötesplats för branschen som fortsatt kommer att arrangeras i Borrföretagens regi.
Under Brunnsborrardagen möter medlemsföretagen leverantörer och tar del av bl.a.
utrustning, tjänster och nyheter, liksom seminarier som avhandlar branschens aktuella
frågeställningar.

3.5. Borrföretagens ekonomi

Borrföretagen - proformabudget för ett verksamhetsår.

3. ISO–certifiering
Borrföretagen kommer att kunna erbjuda sina medlemmar en möjlighet att ingå i ett
gemensamt ledningssystem som är certifierat och organiserat i ett ISO-paraply. Färdig
ledningsmanual samt bilagor finns att tillgå i medlemskapet. Materialet laddas ner och är
anpassat till borrföretag, helt enkelt redo för att börja användas.

Medlems- och serviceavgifter
Varor och tjänster, utställningar, Borrsvängen
Utbildningar
Marknadsföringsbidrag

2 900 000
3 477 000
3 880 000
3 000 000

Paraplysystemet leds och utvecklas av föreningen i nära dialog med styrelsen och medlemmarna. Föreningen hjälper medlemsföretagen att revidera, uppdatera och analysera
sina verksamheter så att certifikat erhålls och därefter bibehålls. I ett paraplysystem lär
vi oss av varandras verksamheter bl.a. genom ständiga förbättringar och avvikelser. Detta
leder branschen framåt och medlemsföretagen får betydligt mindre arbete i detta
system än i ett eget ISO-certifikat.

Summa intäkter

13 257 000

Behövs hjälp med implementering ingår det konsultation i medlemskapet.
Inom Borrföretagens ISO-paraply kan medlemsföretagen certifieras för:
1.

ISO 9001 – en internationell ledningssystemstandard för kvalitet,

2.

ISO 14001 – en internationell ledningssystemstandard för miljö,

3.

ISO 45001 – en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö.

KOSTNADER
Medlemsaktiviteter, Borrsvängen
Administration och drift
Marknadsföring och PR
Personal- och personalomkostnader
Avskrivningar

-5 207 000
-1 611 000
-720 000
-5 498 000
-80 000

Summa kostnader

-13 116 000

Resultat efter skatt

141 000

4. Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska byggmarknaden. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för medlemsföretagen och
bygg- och anläggningsbranschen i stort. Borrföretagen har härigenom stöd i bl.a. frågor
som rör avtal, konkurrens, säkerhet samt kompetensförsörjning.
5. Samarbete
Samarbete finns även med andra organisationer som Svenska Kyl & Väremepumpföreningen,
National Groundwater Association, IGSHPA samt övriga nordiska borrorganisationer.

3.4. Stadgar
Arbetsgruppen har enats om stadgar enligt bilaga 2.
Stadgarna gäller från genomröstning av en ny organisation och stadfästs att gälla
framöver för föreningen vid den gemensamma första stämman under hösten 2019. Det
framlagda förslaget kan komma att kompletteras med skrivningar om interimsstyrelsen
anser att förtydliganden behöver göras.
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4. Borrföretagens ledning
Föreningsstämman, som utgörs av medlemmarna i Borrföretagen i Sverige ek. för., är
organisationens högsta beslutande organ. Samtliga borrande medlemmar kommer att ha
en röst vardera, för övriga kategorier se stadgarna, bilaga 2,

Nominerade till interimsstyrelse, styrelse, ordförande
och valberedning i Borrföretagen ek. för:

Föreningsstämman utser en styrelse i enlighet med stadgarna. Styrelsen har det fulla
ansvaret för organisationens verksamhet och utveckling. I den föreslagna beslutsprocessen är det avsikten att den interimsstyrelse som nu väljs av medlemmarna i de respektive organisationerna kommer att utarbeta instruktioner, riktlinjer och arbetsordningar
för Borrföretagens styrelse och ledning som underlag till stadgar och övriga direktiv för
samgåendet som ska beslutas under höstens första gemensamma stämma.
Styrelsen beslutar om den övergripande organisationsstrukturen i Borrföretagen och
utser en verkställande ledning. Det senare är en av de första uppgifterna interimsstyrelsen kommer att ta tag i för att under höstens stämma presentera sitt val till verkställande
ledning.

Tony Jernström

Jonas Jansson

Per Norman

HP Borrningar i Klippan AB

Stures Brunnsborrningar AB

Vattenhuset i Borlänge AB

tony@hpborrningar.se

jonas@sturesbrunnsborrningar.com

p.norman@vattenhuset.se

Fredrik Ahlqvist

David Johansson

Emrik Eklund

Ahlqvists Brunnsborrning AB

Finnspångs Brunnsborrning AB

PEEK Brunnsborrning AB

fredrik@ahlqvists.com

david.johansson@fbb.se

emrik@peekab.nu

Foto: SR Gotland

Respektive förenings utsedda valberedningar har att nominera föreningens styrelse som
utses av stämman under hösten 2019. Valberedningarna har nominerat ledamöter till
interimsstyrelsen som nu ska utses på respektive organisation för att direkt påbörja sitt
uppdrag fram till höstens stämma enligt ovan.
Kommittén föreslår att Göran Sjöholm utses till interimsstyrelsens ordförande. Göran S
har lett kommitténs arbete sedan oktober 2018.
Valberedningen och nominerade ledamöter redovisas på sidan 11.

Medlemmarnas direktiv till styrelsen
Borrföretagen är en medlemsstyrd organisation, i vilken medlemmarna har möjlighet
att formulera och uttrycka mål, aktiviteter och värdegrunder för föreningen som styrelsen bör agera för. De beslut som medlemmarna tar på föreningsstämman är styrelsen
bunden till att följa. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att medlemmarna inte
bör besluta om detaljerade direktiv utan snarare uttrycka sina uppfattningar i form av
inriktningsbeslut och ramar. Styrelsen bör ges handlingsfrihet att forma och genomföra
medlemmarnas intentioner utifrån de förutsättningar som finns i föreningen.
Dessa medlemsdirektiv kompletterar verksamhetsbeskrivningar och arbetsuppgifter
som är redovisade i stadgarna.

Valberedning:
1. Tomas Söderqvist, SveBorr i Karlskoga AB,
tomas.soderqvist@sveborr.se
2. Robert Olsson, Värmlandsborr AB,
robert@@varmlandsborr.se.se

Göran Sjöholm
Direndi AB
goran.sjoholm@direndi.se
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3. Lars Magnusson, Magnusson & Pettersson Borrtjänst AB,
lars.mpbrunnsborr@telia.com
4. Lars Johansson, Vara Brunnsborrning AB, 051213461@telia.com
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Medlemmar i Borrföretagen
MEDLEMMAR I BORRFÖRETAGEN
ORT
1.
AB BENGT KARLSSONS BRUNNSBORRNING I ALSTERBRO
ALSTERBRO
2.
AB BREDAREDS BRUNNSBORRNING
BORÅS
3.
AB DI TECH ENERGY DRILLING
VÅRGÅRDA
4.
AB ELVINGS BRUNNSBORRNING
VÅRGÅRDA
5.
AB MULLSJÖ BRUNNSBORRNINGAR
MULLSJÖ
6.
AB NORRFJÄRDENS BRUNNSBORRNINGAR
NORRFJÄRDEN
7.
AB ROSLAGSBRUNNAR
NORRTÄLJE
8.
ABUB ULLAREDS BRUNNSBORRNING AB
ULLARED
9.
AHLQVISTS BRUNNSBORRNING AB
KLINTEHAMN
10.
ALVERDENS AB
HUDDINGE
11.
ANDREASSON OCH LINDHS ENTREPRENAD AB
ÅLED
12.
ARNE ZETHZON VATTENANLÄGGNINGAR AB
SÖDERTÄLJE
13.
ASKERSUNDS BRUNNSBORRNING AB
ASKERSUND
14.
BENGT JONSSONS BRUNNSBORRNING AB 	
HJÄLTEBY
15.
BERGUM BRUNNSBORRNING AB
OLOFTORP
16.
BERGVÄRMEBORRARN STEFAN SVENSSON AB
GUSTAVSBERG
17.
BGE ENERGI & VATTENBORRNING AB
SALA
18.
BJÖRKSÄTRA BRUNNSBORRNING AB
HUDDINGE
19.
BORRWIK´S AB
FELLINGSBRO
20.
BOSTRÖMS BRUNNSBORRNING AB
MORA
21.
BPS BORR & PUMPSERVICE AB 	
TYRESÖ
22.
BR. JOHANSSONS SKOGSMASKINER KB/EUROBORR KB
BJURHOLM
23.
BRUNNSBORRARNA I ÖSTERSUND AB
LIT
24.
BRUNNSBORRARNA REHN & SJÖBERG AB
HOLMSUND
25.
BRUNNSBORRNING OCH STENLÄGGNING I BLEKINGE
KALLINGE
26.
BRYNGELS AB
HUDIKSVALL
27.
CHARLIES BRUNNS- OCH ENERGIBORRNING AB
VILHELMINA
28.
DAVID BEATT BORRTEKNIK AB
GÄRSNÄS
29.
ENERGIBORRNINGAR I LIDKÖPING AB
LIDKÖPING
30.
ENERGIBRUNNAR NORD AB
BOLLNÄS
31.
FBB FINSPÅNGS BRUNNSBORRNING AB
FINSPÅNG
32.
FRENSBORG DRILLING AB
BLEKET
33.
GE MASKINTJÄNST AB
GÄLLIVARE
34.
GEO-GRUPPEN AB
GÖTEBORG
35.
GEOBATTERI AB
KLIPPAN
36.
GEOBORR GEOENERGI AB
SALTSJÖ-BOO
37.
GOTLANDSBRUNNAR AB
VISBY
38.
GRANA BRUNNSBORRNING AB
SOLLENTUNA
39.
GRÄV & BORR I SVERIGE AB
JÖRLANDA
40.
GRÄVFIRMA JAN LUNDBLAD AB
HJO
41.
GVB I LJUNG AB
LJUNG
42.
GÄVLE BRUNNSBORRNING AB
GÄVLE
43.
GÖTE KARLSSONS BRUNNSBORRNING AB
LAMMHULT
44.
HP BORRNINGAR I KLIPPAN AB
KLIPPAN
45.
HÅKAN SJÖMAN AB
RIMBO
46.
HÅKANS VATTEN & ENERGIBRUNNAR AB 	
ANKARSRUM
47.
HÖJDENS BRUNNSBORRNING AB
KARLSTAD
48.
I. EKHOLM BORR AB
HUDDINGE
49.
I. EKHOLMS BRUNNSSERVICE AB
INGARÖ
50.
ING. GUNNAR JONSSON AB
KÅLLERED
51.
INPRO BRUNNSBORRNING AB
SUND, ÅLAND
52.
ISKRISTALLEN AB
ESKILSTUNA
53.
JANNES BRUNNSBORRNING AB 	
BURSERYD
54.
JOHN NILSSONS BRUNNSBORRNING EFTR.
BILLIESHOLM
55.
JW BRUNNSBORRNING AB
KOVLAND
56.
JÄMTBORR AB
TANDBYN
57.
JÄRVSÖ BORR AB
JÄRVSÖ
58.
KENNETH S BRUNNSBRUNNSBORRNING I HALLSBERG AB
HALLSBERG
59.
KLIMATTEKNIK BORR I VÄST AB
KUNGÄLV
60.
LEBAM BRUNNSBORRNING AB
VAGNHÄRAD
61.
LEKEBERGS BRUNNSBORRNING AB
FJUGESTA
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

LELLES BRUNNSBORRNING AB
ÅNGE
LULEÅ ENERGIBORRNING AB
LULEÅ
MAGNUSSON & PETTERSSON BRUNNSBORRNINGSFIRMA AB LINDESBERG
MALMBERG BORRNING AB
ÅHUS
MBE BRUNNSBORRNING AB
VITTSJÖ
MORA BRUNNSBORRNING AB
MORA
MOTALA BRUNNSBORRNING
MOTALA
MÄLARÖARNAS BRUNNSBORRNING AB
SKÅ
NIBU BORR AB
GÄVLE
NORRBOTTENS BERGTJÄNST AB
PITEÅ
PEEK BRUNNSBORRNING AB
KUNGÄLV
ROBBANS VATTEN OCH ENERGIENTREPRENAD AB
FRÄNDEFORS
ROTOTEC AB
UPPLANSD VÄSBY
RUBENSSONS BRUNNSBORRNING AB 	
TRANÅS
SANDQVIST BRUNNSBORRNING AB
ENKÖPING
SKÅNSKA ENERGILÖSNINGAR AB
SÖDRA SANDBY
STURES BRUNNSBORRNINGAR AB
VALLENTUNA
STYRUD INGENJÖRSFIRMA AB
SÄVEDALEN
SUNNE BRUNNSBORRNING AB
KARLSTAD
SVEBORR I KARLSKOGA AB
KARLSKOGA
SYDAB ENERGI & VATTEN AB
LUDVIKA
SÖRMLANDS BRUNNSBORRNING AB
FLEN
T. A. BRUNNSBORRNING & VVS AB
KNIVSTA
TBL BRUNNSBORRNING AB
MARIEHAMN, ÅLAND
TEAM PTL AB
VÄXJÖ
TSB BORRENTREPRENAD AB
SOLLEFTEÅ
TÄRNSJÖ BRUNNSBORRNING AB
TÄRNSJÖ
UBE BORRNING AB
ÅSEDA
VADSBO BRUNNSBORRNING AB
VÄRING
VARA BRUNNSBORRNING AB
VARA
VATTENHUSET I BORLÄNGE AB
BORLÄNGE
VILLAVÄRME I VADSTENA AB
MOTALA
VÄRMLANDSBORR AB
KARLSTAD
WESSMAN DRILLING SOLUTION AB
JORDBRO
ZÜBLIN SCANDINAVIA AB
UPPSALA
Ö-VIKS BRUNNSBORRNING AB
ARNÄSVALL

STÖDJANDE MEDLEMMAR I BORRFÖRETAGEN
ORT
1.
ALVARR EHF
REYKJAVIK, ISLAND
2.
BGE VÄRMEPUMPAR AB
SALA
3.
BRAINHEART ENERGY SWEDEN AB
STOCKHOLM
4.
BRÖNN OG SPESIALISERING AS
5.
DRILLCON CORE AB
NORA
6.
DRILLEX AB
BROMMA
7.
ENERGY MACHINES SWEDEN AB
MALMÖ
8.
HALLINGDAL BERGBORING A/S
ÅL, NORGE
9.
HANS OLSSON BRUNNSSERVICE AB
VARA
10.
KAUNO HIDROGEOLOGIJA
KAUNAS REG, LITAUEN
11.
KRISTIANSTAD WATER
KRISTIANSTAD
12.
NATIONAL GROUND WATER ASSOCCIATION (NGWA) WESTERVILLE, USA
13.
PILFALKEN AB
ASKIM
14.
ROTOTEC AS
FLATEBY, NORGE
15.
ROTOTEC OY
TAMPE, FINLAND
16.
SIA LEONIDA LOBANOVA
RIGA, LETTLAND
17.
SKÄRGÅRDENS BRUNNSBORRNING AB
KIRJALA, FINLAND
18.
SVENSK GRUNDLÄGGNING
STOCKHOLM
19.
SVENSKA KYL & VÄRMEPUMPFÖRENINGEN
BROMMA
20.
TERRA FOGDESTAM
STORVRETA
21.
VI VÄRMER SVERIGE AB
HÄGERSTEN
22.
VÄRMEPUMPCENTER ROTEK MALMÖ AB
VELLINGE

13

En organisation som stärker
branschen och främjar samarbete.
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