Undertaksföreningen!
Undertaksföreningen är branschorganisa
tionen
för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige och
ingår i Sveriges Byggindustrier.
Föreningen har över sextio medlemsföretag i hela
landet och grundades 1978. Medlemsföretagen
utför montering av undertak och systemväggar.

ATT BLI
MEDLEM

Branschorganisationen Undertaksföreningen er
bjuder sina medlemmar auktorisationen Säkert
undertak, vilket borgar för hög kompetens och
kvalitet på genomfört arbete samt en sund
affärsmässig verksamhet.
Undertaksföreningens huvudsakliga uppdrag
är att tillvarata och utveckla fackmannamässig
heten inom undertaksbranschen, bedriva
kursverksamhet samt ge teknisk och juridisk
rådgivning till förmån för de anslutna företagen.
Det är genom avgifter från de anslutna företagen
som verksamheten finansieras.
Den service Undertaksföreningen tillhandahåller
riktar sig enbart till anslutna företag och ej till
konsumenter eller icke anslutna näringsidkare.
Vid behov kan dock hjälp fås med till exempel
tillämpningen av Undertaksföreningens regler
gällande auktorisationen Säkert undertak.

ANSÖK NU!
Undertaksföreningen

Läs mer om Säkert undertak, vår förening och
våra medlemmar på vår webbplats:
www.undertaksforeningen.se

Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Tel:
E-post:

SÄKERT

UNDERTAK

08-698 58 00 (ankn 73)
kontakt@undertaksforeningen.se

www.undertaksforeningen.se

Utveckla din affär,
din arbetsmiljö och
dina anställda.
Och dig själv!

Ansök idag!

Att vara medlem
Medlemskapet i Undertaksföreningen bidrar till
en ökad lönsamhet. Närheten till kompetens och
kunskap gör att du kan följa med i branschens
svängningar samt snabbt få svar på frågor som
annars skulle påverka verksamheten.
Vårt stora nätverk ökar affärsmöjligheterna och
tillfälle att påverka utvecklingen i branschen,
vilket ger dig möjlighet att ligga steget före
konkurrenterna.
Ditt medlemskap visar att du är seriös och verkar
för en sund bransch. Genom att stödja vårt
arbete stödjer du hela branschen och påverkar
dess utveckling — något som även kommer
dig till nytta. Ju fler medlemmar, destor starkare
undertaksbransch.
Idag har vi mer än 60 medlemsföretag. 
Att vara medlem innebär bl a att:
»» Ditt medlemsföretag stödjer Undertaks
fören
ingens verksamhet och mål
»» Du bidrar till att förbättra konkurrenskraften för
undertaksbranschen
»» Ditt företags namn och produkter/tjänster blir
exponerade i undertakssammanhang
»» Du och ditt medlemsföretag har möjlighet att
utnyttja Undertaksföreningens kontaktnät
»» Du ingår i det nätverk som Undertaksföreningen
nyttjar vid rekommendationer av produkter och
tjänster
»» Du erbjuds teknisk och juridisk rådgivning
»» Du får ta del av en rad förmåner som rabatter på
publikationer, seminarier, kurser, mm
»» Du får exklusiv tillgång till aktuella publikationer
som finns på vår webbplats
»» Du har möjlighet att initiera och delta i utveck
lings- och utredningsprojekt

Funderar du på att bli medlem i
Undertaksföreningen?
Du är varmt välkommen att kontakta vårt kansli på:
Telefon:
E-post:

08-698 58 00 (ankn 73)
kontakt@undertaksforeningen.se

Så här ansöker du om medlemskap:
1. Fyll i vårt ansökningsformulär, som du hittar på
vår webbplats:
www.undertaksforeningen.se/foreningen/
medlemskap

Undertaksföreningen
Vi är branschorganisationen för undertaksrelaterad
verksamhet i Sverige och ingår i Sveriges Bygg
nadsförbund.
Vår huvuduppgift är att tillvarata och utveckla
fackmannamässigheten inom undertaksbran
schen, erbjuda medlemmarna teknisk och
juridisk rådgivning samt förse beslutsfattare och
myndigheter med information om hållbara och
kostnadseffektiva undertakslösningar.
Vi erbjuder våra medlemmar auktorisationen
Säkert undertak, vilket borgar för hög kompetens
och kvalitet på genomfört arbete samt en sund
affärsmässig verksamhet.

2. Kontakta gärna oss om du har frågor rörande
ansökan på telefon eller e-post.

Vi vill också verka som kunskapsöverförare mellan
beställare och utförare och på så sätt skapa möjlig
het för våra intressenter att utvecklas och bli effek
tivare och lönsammare.

3. Skicka in ansökan till:
Undertaksföreningen
Box 5054
102 45 STOCKHOLM

Vi är ett kompetenscentrum för hållbara undertaks
lösningar, som vill synliggöra framtidens undertak
och profilera undertak som en kostnadseffektiv
lösning i det moderna samhället.

4. Du meddelas så snart din ansökan blivit
behandlad.

SÄKERT

UNDERTAK

