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Nytt domännamn 
Svensk Ventilation har nu (äntligen) fått byta domännamn och e-postadresser. Nu hittar du 
oss på www.svenskventilation.se. Vill du skriva till oss på kansliet adresserar du enligt 
följande: förnamn.efternamn@svenskventilation.se, eller info@svenskventilation.se. 
 
Juridisk hjälp 
Du vet väl att VVS-Installatörernas jurist Per Ossmer kan hjälpa Dig med juridiska frågor och 
tvister? 
Svensk Ventilation har ett samarbetsavtal med Per Ossmer, som har mångårig erfarenhet från 
verkstadsindustrin och från advokatbyrå som entreprenadjurist. 
Det Du kan få hjälp med är exempelvis: 
 
● affärsförhandlingar 
● granskning av kontraktsförslag och avtalsunderlag 
● entreprenad- och övriga kontraktstvister 
● skadestånds- och försäkringstvister 
 
Du kan också anlita Per Ossmer som ombud i processer eller som skiljeman. Det kan t ex 
gälla installationer, entreprenader eller leveranser av större industriella anläggningar. 
Kortare rådgivning per telefon får Du kostnadsfritt! 
Telefon: 08-762 75 36 
 
Installatörerna på höstens stora rekryteringsmässor 
Svensk Ventilation, VVS-Installatörerna, EIO och Kylentreprenörerna tar återigen ett 
gemensamt grepp och medverkar under namnet Installatörerna vid två rekryteringsmässor 
under hösten. Mässorna är Saco-mässan i Stockholm och Student- & kunskapsmässan i 
Göteborg. 
Hjälp med monterpersonal 
För att nå ut med vårt budskap till dagens unga behöver vi visa på förebilder och ge en 
tydligare bild av vad det innebär att arbeta i vår bransch. Till detta behöver vi hjälp av 
branschens unga tekniker och ingenjörer som utifrån sina egna erfarenheter kan berätta om sitt 
arbete, vägen dit och hur de ser på framtiden. Vi ber därför våra medlemsföretag att 
uppmuntra sina unga medarbetare att medverka i vår monter! 
Sponsring 
Medlemsföretag har också möjlighet att sponsra Installatörernas medverkan vid mässorna. 
Sponsringen berättigar det egna företagets logotyp vid sidan av Installatörernas på någon typ 
av presentreklam. Sponsrande företag får gärna bidra med godis med den egna logotypen. 
Kontakta Carina Eriksson för mer info. E-post carina.eriksson@svenskventilation.se. 
Tel 08-762 75 56. 
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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna ytterligare tre nya 
medlemsföretag! De nya företagen är: 
 
Kinex Ventilation AB 
Kattastrand 
871 65 Härnösand 
Telefon 0611-232 70 
Telefax 0611-247 65 
E-post sven-ake@kinex.se 
www.kinex.se 
Kontaktperson Sven-Åke Aggesjö 
 
AB Stiglöv & Co 
Box 35  
330 12 Forsheda 
Telefon 0370-841 60 
Telefax 0370-841 85 
E-post stiglov@swipnet.se 
Kontaktperson Kjell Stiglöv 
 
Systemteknik i Lerum AB 
Box 41 
443 21 Lerum 
Telefon 0302-510 80 
Telefax 0302-132 10 
E-post calle@systemteknik.se 
www.systemteknik.se 
Kontaktperson Carl-Anders Hilmarch 
 
Ansvarig Installatör News 
Det månatliga Nyhetsbladet om Ansvarig Installatör har nu bytt både namn och skepnad och 
bifogas. Där framgår bl a att det sker en allt större tillströmning av företag och projektledare 
men än finns det plats för Dig och företaget! 
För att garantera systemets trovärdighet och oberoende har Rådet för Ansvarig Installatör 
bildats. Majoriteten av deltagarna kommer från företag och organisationer utanför 
Installatörerna med en tyngdpunkt hos byggherrar/fastighetsägare. Mer information kommer i 
V-Nytt, som medföljer Energi och Miljö:s oktobernummer och naturligtvis också kommer att 
distribueras via Kanalen. 
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Lokalavdelningar 
För att en branschorganisation ska fungera och ägna sig åt rätt saker är det viktigt att arbetet är 
förankrat lokalt där verkligheten är.  
För att få den indikationen från de lokala företagen har vi bildat lokalföreningar för Svensk 
Ventilation i Norrbotten och i Göteborg. Möte är bokat för en träff i Sundsvall och Malmö. 
När allt ät klart är det tänkt att det ska finnas ett 14 tal föreningar i landet. Föreningarnas 
arbete består i att diskutera och kartlägga de olika lokala behoven inom branschen. 
För att en lokalförening ska fungera måste ni medlemmar på orten vara med och dra ert strå 
till stacken. Det kan gälla att sitta med i styrelsen eller kämpa i något utskott som behandlar 
ett område eller en fråga som just du känner för. Jag hoppas ni känner att detta är viktigt och 
att ni tar chansen att göra er röst hörd. Vill du veta mer, kontakta Thomas Dahlberg,  
tel. 08-762 75 98, e-post thomas.dahlberg@plr.se. 
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