
Swepump är en branschorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag som är 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. Swepump har även nära samarbete med Pumpserviceföretagen vars mål är att främja samar-
betet mellan fabrikanter och serviceverkstäder.

Ett medlemskap i Swepump erbjuder:
• Aktiv branschföreträdare – Swepump verkar för att 
stödja och främja medlemmarnas intressen med syfte 
att  skapa de bästa förutsättningarna för medlems- 
företagen. Vi är både en mötesplats för nätverkande och 
erfarenhetsutbyten men också ett forum för kompe-
tensutveckling och påverkansarbete. Vi samverkar med 
myndigheter, beslutsfattare och intresseorganisationer 
med målet att skapa bättre affärer.

• Ett brett och värdefullt nätverk – Swepump har sitt 
kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper, dotterbo-
lag till Teknikföretagen. Detta innebär skalfördelar som 
uppkommer genom att vara en del av de 30-tal bransch- 
och intresseorganisationer som finns på ett och samma 
ställe.

• Pågående projekt – Inom Swepump driver vi olika pro-
jekt och just nu fokuserar vi på energiprojektet. Där visar 
vi hur man kan bidra till Sveriges klimat- och energimål 
genom att byta till en effektivare pump.

• Utbildningar och seminarier – Swepump arrangerar 
olika seminarier i högaktuella ämnen, både i egen regi 
men också tillsammans med Teknikföretagens Bransch-
grupper. Som medlem i Swepump kan du delta på dessa 
seminarier/kurser till starkt reducerade priser. 

• Medlemskap i Europump – Via medlemskapet  
bevakar och påverkar vi utvecklingen av de 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 
också flera arbetsgrupper där många av medlemmarna 
är engagerade.

• Mervärde – Swepump samlar in data från sina med-
lemmar för att följa den svenska pumpbranschen. Med-
lemmarna erhåller en samlad rapport av försäljnings- 
och branschstatistik. 

• 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.
Swepump har även nära samarbete med Pump- 
serviceföretagen vars mål är att främja samarbetet mel-
lan fabrikanter och serviceverkstäder.

Ett medlemskap hos oss ska kännas som en självklarhet 
för alla som arbetar med pumpar i Sverige. 
Välkommen till Swepump.

För mer information, se vår hemsida
swepump.org

Kontakta oss på swepump@tebab.com 
eller ring 08-782 08 50.

Var med och påverka
pumpbranschen!



swepump.org

Medlemmar i Swepump


