
Ansökan om medlemskap i FIBOR 

För att bli a u k t o r i s e r a d medlem i FIBOR krävs att företaget utfört eller 
medverkat i byggnadsvårds- eller restaureringsarbeten under antikvarisk medverkan eller 
motsvarande. Detta ska kunna intygas genom t.ex. referenspersoner. Detta är ett grundkrav för att 
byggherrar ska veta att FIBOR-företag har en dokumenterad kompetens inom området restaurering och 
byggnadsvård. Auktoriseringen görs för närvarande av styrelsen.

Medlemsskapet "Fibor partner" är öppet för alla med intresse för byggnadsvård, myndigheter, 
entreprenadföretag, material- och maskintillverkare, byggnadsvårdsbutiker. Medlemsskapet prövas av 
styrelsen.

Årsavgift 
Om företaget beviljas medlemskap som auktoriserad är årsavgiften 2000 kr som partner 500kr. För företag 
som omsätter mindre än 150 tkr är årsavgiften 1000 kr. FIBOR är inte momspliktigt. 

Frågor 
Vid frågor om FIBOR, besök hemsidan www.fibor.org eller kontakta ordförande Tomas Nylander 070 
3473955, eller på info@fibor.org. 

Skicka din ansökan på eposten ovan eller till: FIBOR, Hagby 260, 740 20 Vänge 

                                                 UPPGIFTER OM FÖRETAGET  ALLMÄNT 

Företagets namn: …………………………………………………………………………………… 

Postadress:  ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Ägare: …………………………………………………………………………………… 

Företagschef (titel och namn): …………………………………………………………………………………… 

Kontaktperson:  …………………………………………………………………………………… 

Telefon (inkl. riktnummer): …………………………………………………………………………………… 

Fax (inkl. riktnummer) …………………………………………………………………………………… 

Mobiltelefon: …………………………………………………………………………………… 

E-postadress: …………………………………………………………………………………… 

Organisationsnummer:   …………………………………………………………………………………… 

Antalet anställda i företaget:   …………………………………………………………………………………… 

BYGGNADSVÅRDSORGANISATION (gäller ej företag under 5 anställda) 

Avdelning: …………………………………………………………………………………. 

Ansvarig: …………………………………………………………………………………. 

Antal anställda sysselsatta med kompetens och erfarenhet inom byggnadsvård: ……….. st 



KOMPETENSOMRÅDEN BYGGNADSVÅRD 
Ange företagets kompetensområde/en inom byggnadsvård: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

REFERENSER 

Referenser till antikvarier, beställare, Fibormedlem m.fl. 

Namn Befattning Tel. Projekt/arbetsplats 

Kort beskrivning av företagets kompetens inom byggnadsvård eller restaurering: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



Ange 1 eller flera arbeten som är utförda under antikvarisk medverkan eller motsvarande, tex samarbete med 
medlemsföretag, arkitekt, antikvarie etc. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

FIBOR förutsätter att du som medlem följer förenings etiska riktlinjer som finns att läsa på hemsidan under 
”Bli medlem i FIBOR”   

Ort och datum:……………………………………………………………………………………………………. 

Företag: …………………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift : ………………………………………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande: ……………………………………………………………………………………………… 
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