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Månadsbrev nr 1, 2012  

1. Summary in English 
Short summary in English of my activities during January 2012; 

• The Business plan for the activities of Sprinklerfrämjandet 2012– the plan has 
been upgraded to establish our goals and to develop a plan for our activities during 
2012 

• Marketing – a lot of efforts has been done over the last year to invite more mem-
bers to support our organisation. The interest to join our organisation is exciting to 
follow and we are extremely happy for this development, 

• Sprinkler seminar on 26th April 2012, Stockholm – during this year, like 2011, 
we have agreed with Swedish Fire Protection Ass (SBF) to have a joint Sprinkler 
seminar on 26th April 2012. The programme committee has now developed a pre-
liminary program.  
The final layout of the programme has just been agreed and will be printed during 
the coming weeks and later be distributed in Sweden as well as internationally, 

• AGM 2012, Stockholm – AGM 2012 has been decided to take place on 25th May 
in the same facilities as where the SBF Sprinkler seminar will be performed 

• The Board will meet on 7th February – budget has been discussed and will be 
presented to the Board on 7/2 for the AGM to decide in April 

• Tyco inaugurated its new training centre in Gothenburg on 25th January – The 
undersigned was invited to represent Sprinklerfrämjandet to cut the ribbon. More 
then 100 delegates from different companies participated during a half day presen-
tation of the centre.  
It is a very high tech training centre, very similar to the one Tyco has in Cranston 
just outside Boston, US. Tyco has in Gothenburg built up a number of facilities for 
studies and lectures as well as a practical centre for different types of alarm valves 
and also equipped with variable types of sprinkler heads in order to show the water 
patterns from different sprinkler heads. The centre can be used by customers, fire 
brigade staff, maintenance people, technical schools but also for fire safety confer-
ences. 

• Sprinkler statistics for 2011 in Sweden – with this monthly report the overall 
sprinkler statistics for the number of installed sprinklers in Sweden will be attached.  
There is an increase of circa 11 % compared to 2010. 

• Articles for technical magazines	  –	  One of the leading technical magazines for 
house builders has decided to have a special issue/theme in their February edition	  	  	  	  
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• Marketing efforts in the domestic markets to further improve the membership sup-
ports 

• Administrative work in order to keep the members updated on information re-
ceived from Alan Brinson. 

2. Inledning 
Januari månad har passerats och vi känner redan hur vi går mot ljusare dagar då antalet ljusa tim-
mar ökar för varje dag. 

Jag summerar kort vad som skett under januari; 

1. Samverkan med SBF för slutförande av programmet för Sprinklerseminariet 2012 
Diverse frågor har under månaden diskuterats för planeringen av årets Sprinklerseminarium den 26 
april i Stockholm.  

Våra diskussioner har slutförts under januari och programmet kommer att skickas ut inom några 
veckor. Vi anser att vi åter lyckats skapa ett intressant program med flera internationella före-
dragshållare liksom ett antal välkända ansikten från Sverige.  
Glöm nu inte att göra en markering i er almanacka både för Sprinklerfrämjandets årsmöte den 25 
april kl. 15.00 och sprinklerdagen påföljande dag (26 april). 

2. Sprinklerfrämjandets årsmöte den 25 april 2011 
Sprinklerfrämjandets årsmöte genomförs dagen innan sprinklerseminariet (m.a.o. den 25 april kl 
15.00 ca 1.5 timme) i samma lokaler som seminariet. Vi hoppas på ett stort deltagande genom att 
vi samordnat årsmötet med årets  

3. Stockholm – Planeringsmöte med Tony Day den 20 januari 
Undertecknad träffade Tony Day för att diskutera medlemsfrågor och annat som berör vårt arbete 
som att träffa våra medlemmar, lyssna på önskemål från medlemmarna och att få återföring från 
vårt ständiga arbete att engagera nya medlemmar. Dessutom förberedde vi vårt kommande budget-
samtal med Mats Asterbom den 23 januari.  

4. Stockholm – Möte med Mats Asterbom och Tony Day den 23 januari 
Undertecknad träffade Mats Asterbom, kassör i vår förening, och Tony Day, för att slutföra års-
bokslutet och enas kring ett budgetförslag för verksamheten 2012.  

5. Boverkets BBR-dag i Stockholm den 24 januari 
Undertecknad deltar som representant för Sprinklerfrämjandet vid Boverkets BBR-dag i Stock-
holm den 24/1. Den  reviderade regelsamlingen för byggande – BBR 2012 – presenteras vid en 
konferens i Stockholm. Kapitel 5 Brandskydd har genomgått en omfattande revidering där bl.a. 
krav på sprinklerskydd av olika typer av Vårdmiljöer (sjukhus samt särskilda boendeformer). 
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6. Invigning av Tycos nya utbildningscenter i Mölndal den 25-26 januari 
Undertecknad var inbjuden av Tyco, som representant för Sprinklerfrämjandet, för att bl.a. hålla ett 
inledningsanförande samt för att inviga Tyco:s nya utbildningscenter i Mölndal genom att ”klippa 
bandet”.  
Här finns lektionssalar och ett mycket imponerande praktiskt demonstrationslokal för med olika 
typer av larmventiler för praktisk utbildning anläggningsskötare, räddningstjänstpersonal, byggher-
rar och andra berörda. Här finns dessutom ett förevisningsrum med olika typer av sprinklerhuvu-
den där bl.a. spridningsdiagram kan förevisas i full verksamhet.  

7. Stockholm – Möte med Kjell Fallqvist, Brandkonsulten AB den 27 januari 
Under augusti träffade jag Kjell Fallqvist, VD på Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB, som är ett av 
våra trogna medlemsföretag.  

Vi diskuterade bl.a. några av våra planerade aktiviteter under 2012 och projekt som styrelsen har 
diskuterat och kommer att behandla på styrelsemötet den 7 februari.  

Andra gemensamma frågor avhandlades också vid mötet.  

8. Löpande frågor från marknaden 
Som en följd av våra ökade fältaktiviteter inom det brandskadeförebyggande arbetet ökar också 
antalet frågor och kommentarer från marknaden till vårt kansli. Den här verksamheten ställer 
ökade krav på undertecknad i den utåtriktade verksamheten som vi förutsätts ha. 

9. Sprinklerstatistik för 2011 
Sprinklerstatistiken för hela året 2011 har kunnat slutföras under den här månaden med benäget 
bistånd som undertecknad fått från materialleverantörerna.  

Ni kan se att det skett en ökning av det totala antalet installerade sprinklerhuvuden under 2011 
jämfört med 2010 med cirka 11%. Statistiken bifogas den här månadsrapporten.  

10. Artiklar till den tekniska tidskriften Husbyggaren 
Tidskriften Husbyggaren planerar ett Temanummer - “Brandskydd & Sprinkler” - i februari. Un-
dertecknad har blivit ombedd att skriva ett antal artiklar av den ansvarige journalisten. 

11. Marknadsföring 
Undertecknad utför ett ständigt arbete för att öka stödet från olika marknader. Vi ser ett ökat in-
tresse att stödja vår verksamhet från flera intressanta verksamheter, 

12. Alan Brinson, EFSN 
Undertecknad har under månaden haft ett löpande utbyte av administrativ karaktär med Alan Brin-
son. 

 
Gösta Holmstedt 
E-post: gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se 


