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Årsmötet 17 maj! 
Du har väl inte glömt att anmäla Dig till årsmötet? Enligt planerna det första i den större 
starkare branschorganisationen Svensk Ventilation med deltagare också från tidigare PLR 
Vent. Studiebesök, årsmötesförhandlingar och inte minst ett föredrag av NCC:s 
inköpsdirektör Klas Frisk, som kommer att berätta omförändringsarbetet inom NCC och den 
förändrade synen på inköp, både av produkter och entreprenader, som nu håller på att 
etableras inom NCC och också hos andra stora byggentreprenörer. Dagen avslutas på 
traditionsenligt sätt med middag och underhållning för att fortsätta med golf morgonen efter. 
Använd bifogad svarsblankett snarast! 
 
Chef till Ansvarig Installatör anställd. 
Till chef för Installatörernas gemensamma satsning Ansvarig Installatör har anställts Solveig 
Larsen, som nu arbetar på Sveriges Fastighetsägarförbund som ansvarig för teknik, energi och 
miljöfrågor. Solveig har en bred erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har bl a 
arbetat som arbetsledare i byggproduktion, med injustering av värme- och ventilationssystem, 
energibesparing i fastigheter för att därefter fortsätta till Bygginfo. Hon har också arbetat som 
kommunal energirådgivare.  
Hos Fastighetsägarna arbetar Solveig med ett stort antal frågor inom sitt område och sitter 
med i ett flertal arbetsgrupper som sakkunnig, t ex beträffande energibesparing, 
ventilationskontroll och reformering av sotningsväsendet. Uppdragen har givit möjligheter att 
utveckla ett stort kontaktnät.  Vi har med andra ord lyckats anställa en mycket kompetent chef 
till projektet Ansvarig Installatör med stor erfarenhet och kunskap inom vårt område. 
Solveig börjar hos oss senast 6 augusti. 
 
KY Installation 100 poäng 
Så är det dags att planera för höstens utbildningar! IUC – installatörernas utbildningscentrum 
i Katrineholm startar två utbildningar under hösten, 27 augusti och 8 oktober. Glöm inte bort 
att anmäla innan den 15 juni. Bifogar broschyr. Läs mer på IUC:s hemsida, 
www.iuc.katrineholm.se. 
 
Nya stadgar 
Nya stadgar antogs på extrastämman i februari. Nytrycket bifogas med detta nummer. De nya 
stadgarna innebär inga stora förändringar förutom att Svensk Ventilations ändamål 
förtydligats. Bakgrunden till förändringarna hänger som bekant ihop med den planerade 
sammanslagningen med PLR Vent. 
 
 

http://www.iuc.katrineholm.se/


Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna tre nya 
medlemsföretag! De nya företagen är; 
Hagab Industri AB 
Box 135 
562 02 Taberg 
Tel 036-36 30 90 
Fax 036-36 30 99 
www.hagabindustri.se 
e-post info@hagabindustri.se 
Kontaktperson: Ingemar Fransson 
 
Ceto Ventprodukter AB 
Säve Kyrkväg 17 
423 70 Säve 
Tel 031-96 05 25 
Fax 031-96 05 91 
e-post tony.serenban@ceto.se 
Kontaktperson: Tony Serenban 
 
Colasit Scandinavia AB 
Box 71 
532 21 Skara 
Tel 0511-200 80 
Fax 0511-142 95 
www.colasit.se 
e-post info@colasit.se 
Kontaktperson: Rolf Arrman 
 
Logotyp ”Medlem i Svensk Ventilation” 
Logotypen som signalerar medlemskap i Svensk Ventilation har i dagarna distribuerats till 
alla medlemsföretag. Använd logon för att tala om att Du tillhör en branschförening där 
medlemsföretagen står för kvalitet, kompetens och seriositet. För att använda logon, som 
levereras på CD i Tif-format, öppnar du ett dokument och väljer ”Infoga/Bildobjekt”. 
 
Energieffektivitet och Livscykelkostnad(LCC), högintressant i Europa 
Eurovent/Cecomaf som är ventilations- och kylindustriernas paraplyorganisation i Europa 
ägnar allt mer uppmärksamhet åt energieffektivitet och livscykelkostnad. Skälet till detta är 
naturligtvis industrins önskan att på bästa sätt bidra till att de mål som satts upp vid 
världskonferenserna i Rio och Kyoto beträffande minskning av CO2- utsläpp ska uppnås.  
Hur ventilationsindustrin agerar i sammanhanget är av utomordentligt stor vikt: ca 30 % av all 
”man-made” CO2 härrör från produktion av el, och driften av fläktar tar i anspråk ca 20% av 
elen. Det är uppenbart att de kostnadseffektiva möjligheter till eleffektivisering som finns 
inom ventilationsområdet måste tillvaratas. 

http://www.hagabindustri.se/
mailto:info@hagabindustri.se
mailto:tony.serenban@ceto.se
mailto:info@colasit.se


Som svensk är det med viss stolthet man läser nr 28 av Eurovent/Cecomafs nyhetsblad 
Review     ( www.eurovent-cecomaf.org ). I en serie artiklar beskrivs de aktiviteter som 
bedrivs i Eurovents skilda arbetsgrupper för att driva fram effektivisering av fläktar, aggregat, 
kylaggregat och kyldiskar, och för att visa på fördelarna med att tillämpa ett 
livscykelperspektiv då man handlar upp sådan utrustning.  
Till dessa aktiviteter på kontinenten i dag har man inspirerats av de 
Teknikupphandlingsprojekt som Nutek och sedermera Energimyndigheten drev tillsammans 
med den svenska industrin under hela 1990-talet. Inte alls förvånande leder PM-Lufts 
utvecklingschef Rolf Andersson den arbetsgrupp som arbetar med luftbehandlingsaggregat 
och LCC-optimering av dessa (se artikel i Review). Svensk industri riskerar alltså inte bli 
tagen på sängen när den kontinentala köparen börjar ställa krav om LCC-redovisning för 
offererad ventilationsutrustning. 
 
Nyhetsblad Ansvarig Installatör nr 4 
Bifogat återfinner Du mer nyheter om Ansvarig Installatör. I en kort sammanfattning av 
dagsläget kan man säga följande: 
• Alla delar i systemet klara 
• Chef anställd 
• Utbildning genomförs löpande. Kontakta IUC Katrineholm för anmälan 
• Ackreditering av två certifieringsorgan klar. Projektledare certifieras löpande. 
Det finns med andra ord inget som hindrar att också Ditt företag sätter igång nu.  
 
NU ÄR DET BARA ATT BESLUTA SIG OCH SÄTTA FART. 
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