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Pins och standar 
Svensk Ventilation har tagit fram nya standar och dessutom pins med den nya logotypen. 
Beställning görs som vanligt hos Carina Eriksson och den görs enklast via fax. 08-668 11 80, 
eller e-post, carina.eriksson@foreningen-v.se 
Behöver Ni en standarfot, kostar den 95 kronor. 
 
Artikel om självdrag 
Branschorganisationen har under många år fört en kampanj mot självdragsanläggningar, 
särskilt i skolor. Att det fortfarande finns en del ogjort kan Du läsa om i bifogade artikel, som 
är ett särtryck ur tidningen Energi & Miljö, och som tillkommit på vårt initiativ. Efter larm 
från Ludvika lät vi Högskolan i Gävle göra en första granskning av anläggningen innan vi 
informerade tidningen. Artikeln har sedan helt skrivits av Energi & Miljö. Vi sänder också ut 
den till kommunernas tekniker och beslutsfattare. Vill Du ha fler ex så kontakta Carina 
Eriksson. Tel. 08-762 75 56. E-post carina.eriksson@foreningen-v.se 
 
Mall för byggvarudeklaration, nu även på engelska  
Den reviderade mall för Byggvarudeklarationer som Svensk Ventilation tillhandahållit sedan 
mars i år finns nu även översatt till engelska. I likhet med den svenska versionen kan den 
engelska beställas hos Carina Eriksson, e-post. carina.eriksson@foreningen-v.se Skicka med 
er logotyp (i Tif-format) så lägger vi in den på mallen. Pris 300 kr. 
 
Solveig Larsen på plats 
Solveig, som ju har uppgiften att driva och utveckla Ansvarig Installatör, började hos 
Installatörerna 6 augusti. När Du har frågor om Ansvarig Installatör, vill ha information eller 
dokumentation eller när Du vill informera Din personal eller kunder; kontakta Solveig på 
följande sätt; 
Tel. 08-762 75 10 
Mobil. 0709-62 75 10 
Fax. 08-669 55 30 
E-post. solveig.larsen@isab.net 
 
Ansvarig Installatör 
Två nya företag, båda verksamma inom ventilationssektorn, har blivit Ansvariga Installatörer, 
nämligen; 
Luftkonditionering AB  
TOTAB 
Luftkonditionering är det största företaget hittills som godkänts. Det har inneburit att ett 
flertal projektledare inom företaget har certifierats och det finns ett program för att certifiera 
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ännu fler. Stort grattis till båda företagen! 
Installatörerna byter logotyp och satsar på information 
En viktig del inom Installatörerna är att arbeta med opinionsbildning. Som en del av det 
arbetet har Installatörerna nyligen bytt skepnad i form av en ny logotyp, se 
www.installatorerna.com. Den nye informationschefen, Peter Olofsson, tycker att det är 
viktigt att det börjar hända saker, både i och utanför Installatörernas Hus på Rosenlundsgatan 
i Stockholm. 

 
Installatörernas Dag 4 oktober 
Programmet börjar nu bli komplett och inbjudan sänds ut inom 2 veckor. Dagen blir fullmatad 
och kommer att innefatta ämnen som  

• Hammarby Sjöstad med fokus på kvalitet och miljö 
• Ansvarig Installatör; hur går det? 
• Vad gör företag i vår bransch framgångsrika?  
• Vägen till framgång – så gjorde vi 
• Viktiga framtidsfrågor  
• Om jag vore chef för installationsbranschen… 

Boka in dagen redan ny och bjud in några av Dina kunder! Du kan redan idag anmäla Dig på 
www.installatorerna.com/anmalan. Deltagandet är kostnadsfritt. 
 
Svensk Ventilation 
Nu i höst fortsätter arbete med att bygga upp den nya branschorganisationen. Möten 
arrangeras under hösten i alla lokalavdelningar med avsikten att informera om Svensk 
Ventilation samt välja nya styrelser. Starten gick i Luleå i slutet av augusti med mycket stor 
uppslutning (28 deltagare), god stämning och livliga diskussioner. En valnämnd tillsattes och 
årsmöte kommer att hållas i höst där en ny styrelse skall väljas och aktiviteter inom 
lokalavdelningen bestämmas. 
Samtidigt pågår arbetet med att gå igenom de olika former av affärsstöd, som finns inom 
respektive organisation och ta fram det bästa, som skall erbjudas medlemmarna. Det kan vara 
ett relativt omfattande arbete, som innebär engagemang från ett flertal medlemmar. Aktuellt 
just nu är en installatörsgemensam mall för drifts- och underhållsinstruktioner, kvalitet och 
miljö inom Ansvarig Installatör och ett flertal utbildningsfrågor. 
 
BYSAM-nytt 
Bifogat finner Du nr 2 av BYSAM-nytt 
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