
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Swepump är en branschorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag, verksamma i 
Sverige, inom flödeshantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning. 
Föreningen stödjer och främjar medlemmarnas intressen både nationellt och internationellt på det 
tekniska, ekonomiska och juridiska området. Inom Swepump finns även Servicesektionen vars mål är 
att främja samarbetet mellan fabrikanter och serviceverkstäder. 

 

ETT MEDLEMSKAP I SWEPUMP ERBJUDER: 
 

• Aktiv branschföreträdare – Swepump verkar för att vara del av branschens språkrör 
gentemot myndigheter, beslutsfattare och intresseorganisationer. Målet är att skapa en 
effektiv och enkel tillgång till marknaden genom att verka för en branschgemensam 
hållning och ett branschgemensamt arbete för ökad marknadstillväxt. 

• Ett brett och värdefullt nätverk – Swepump har sitt kansli hos Teknikföretagens 
Branschgrupper, dotterbolag till Teknikföretagen. Detta innebär tillgång till expertis inom 
produkt- och kvalitetskrav och deras arbete inom kompetensförsörjning till industrin. 

• Utbildningar och seminarier – Genom Swepumps kansli på Teknikföretagens 
Branschgrupper, arrangeras olika seminarier i högaktuella ämnen. Som medlem i 
Swepump kan du delta på dessa seminarier/kurser till starkt reducerade priser. Swepump 
har även en egen arbetsgrupp som sätter ihop utbildningar. 

• Medlemskap i Europump – via medlemskapet i Europump är vi aktiva genom att påverka 
utvecklingen av standarder och direktiv som berör pumpindustrin i Sverige och Europa. 

• Medlemsmöten – ett forum för medlemmarna att nätverka, lyssna på aktuella teman för 
branschen och deltaga vid intressanta studiebesök. Föreningen har under de senaste åren 
besökt ex. Preem raff i Lysekil, Atlas Copco i Sickla, NETZSCH i München, ABB i Västerås 
m fl. 

• Mervärde – Statistik och trender. Swepump samlar in data från sina medlemmar för att 
följa den svenska pumpbranschen och dess trender. Medlemmarna erhåller en samlad 
rapport av försäljningsstatistik, trendundersökning och branschstatistik. Rapporten 
presenteras även för medlemmarna i samband Swepumps höstmöte. 

• Medlemsförmåner – Som medlem i Swepump har du möjlighet att ta del av PLUS-tjänster. 
PLUS-tjänsten ger ditt företag rabatter på exempelvis drivmedel, hotell, försäkringar och 
förbrukningsmateriel mm.  

 

För mer information se vår hemsida www.swepump.org eller kontakta oss direkt! 

 

För mer information, kontakta 
Kristina Ros, Swepump 
swepump@tebab.com, 08-782 09 54 

Var med och påverka 
pumpbranschen! 
 

http://www.swepump.org/
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Medlemmar i SWEPUMP 

 


