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Svensk Ventilation komplett 
På styrelsemötet i samband med årsmötet 17 maj fullbordades sammanslagningen av PLR 
Vent och Föreningen V då de 367 företag, som är medlemmar i PLR Vent invaldes i Svensk 
Ventilation.  
Bland de arbetsuppgifter, som nu står närmast i tur kan särskilt nämnas 

• Kontakter med lokalavdelningarna för att hjälpa till att samla alla branschföretag på 
orten så att vi kan få än mer lokala aktiviteter. I många fall kommer styrelserna att 
kompletteras. 

• Framtagning av presentationsmaterial om Svensk Ventilation. En broschyr är under 
tryckning och ett OH-material skall tas fram 

• Genomgång och samordning av de olika former av affärsstöd, som finns i de båda 
föreningarna i form av t ex kalkylmodeller, formulär för á-prislistor och mycket annat. 

 
Thomas Dahlberg arbetar för Svensk Ventilation 
Thomas, anställd på PLR, kommer att under hela detta år arbeta med Svensk Ventilation. I 
första hand kommer han att ägna sig åt lokalavdelningarna enligt ovan, men kommer 
naturligtvis också att medverka i alla de aktiviteter, som skall genomföras i samband med 
sammanslagningen. Thomas når Du på tel. 08-762 75 98 och hans e-postadress är 
thomas.dahlberg@plr.se  
 
Årsmötet 17 maj 
Det var stor uppslutning när årsmötet genomfördes på Bergendal konferens i Sollentuna med 
ca 100 medlemmar närvarande. Till ny ordförande i Svensk Ventilation valdes Roland 
Andersson, VD för ABB Ventilation Products AB och i övrigt fick styrelsen följande 
sammansättning 
Per-Johan Ytterman, v ordf. Tisab Projektutveckling AB 
Håkan Sidén, v ordf.  Plåt & Ventilation AB   
Berne Christensson  Ventab AB 
Gerald Engström  Kanalfläkt AB 
Bengt Gustafsson  Skanska Inneklimat AB 
Åke Johansson  Thures PLåt AB 
Göran Robertsson  Stifab Farex AB 
Christer Rohlin  Luftkonditionering AB 
Till suppleanter valdes 
Hans-Göran Eklund  Eklunds Vent & Plåt AB 
Anders Freyschuss  Camfil AB 
Lars-Göran Gustafsson  Leab Luftbehandling AB 
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Enligt beslut på årsmötet är beräkningsgrunden för årets medlemsavgift följande; 0,1% av 
medlemsföretagets omsättning upp till 20 mkr, dock minst 4 000 kronor. För omsättning över 
20 mkr tillkommer en  avgift på 0,05% av omsättningen.  
Med omsättning avses respektive företags fakturerade omsättning under föregående år av 
varor och tjänster hänfört till ventilation, vilka säljs såväl inom som utom landet inklusive 
eventuella leveranser till dotterbolag utanför landet. 
Ex. Omsättn. 25 mkr=20 mkr x 0,1% + 5 mkr x 0,05%=20 000 kr+2 500 kr=22 500 kr 
Ex. Omsättning 3 mkr=3 mkr x 0,1%=3 000 kr=4 000 kr minimiavgift. 
Avsikten med förändringen är i första hand att minska den fasta avgiften, som tidigare var 
18000 kr, så att det blir lättare för mindre företag att bli medlemmar. 
 
Kjell Björklund, stf inköpsdirektör på NCC, berättade om NCC:s omvandling av sitt 
inköpsarbete och beskrev bl a den nya värderingsmodell, som skall användas vid 
anbudsvärdering. Anbudet skall inte bara bedömas efter pris utan bl a också efter 

• Anbudsgivande företag 
• Kvalitets- och miljöledningssystem 
• Logistik 
• Produktionsförmåga 
• Resurser och kommersiell styrka 

Det reducerade antalet leverantörer kommer att delas in i A, B och C leverantörer där 
ovanstående punkter utgör grund  för bedömningen. 
Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida efter att det justerats. 
 
Installatörernas Dag 
Förra årets framgångsrika evenemang kommer att upprepas även i år. Vi arbetar just som bäst 
med programmet och tror oss kunna lova ett minst lika intressant program som förra året. 
Avsikten med arrangemanget är att väcka intresse för vår bransch och ta upp ett antal aktuella 
frågor. Boka in dagen redan nu och bjud gärna in Dina kunder. Vi kommer att hålla till på 
Scandic Crown vid Slussen i Stockholm. 
 
Nyhetsblad Ansvarig Installatör nr 5 
Bifogat återfinner Du senaste nytt om Ansvarig Installatör. Vi märker ett allt större intresse 
för projektet och ett stort antal projektledare är på väg att certifieras. Snart kommer också ett 
nytt företag att bli Ansvarig Installatör. Vi har fått flera positiva omdömen om de krav vi 
ställer på den certifierade projektledaren. "Det här innebär verkligen en kompetenshöjning för 
branschen och den utbildning som finns är mycket bra".  
 
Rådet för Byggkvalitet, BQR 
Under en av de sista dagarna i maj bildades, på initiativ från miljödepartementet, Rådet för 
Byggkvalitet. Målet för rådet är att "initiera och påskynda arbetet med ett mer systematiskt 
kvalitetsarbete på byggområdet och i förvaltning av byggnadsverk". I rådet finns företrädare 
för ett stort antal aktörer inom byggsektorn och vår förhoppning är att rådet bl a skall kunna 
förstärka vårt kvalitetsarbete inom Ansvarig Installatör. 
Installatörerna är representerade i rådet och medlemsföretagen är välkomna som medlemmar. 


