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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna ytterligare tre nya 
medlemsföretag! De nya företagen är: 
 
Tåpe Vent AB 
Maskingatan 2 
442 40 Kungälv 
Telefon 0303-581 30 
Telefax 0303-581 32 
E-post taape@swipnet.se 
Kontaktperson Tomas Eriksson 
 
Brosab 
Karlstorpsvägen 14 
392 39 Kalmar 
Telefon 0480-45 83 30 
Telefax 0480-215 51 
E-post info@brosab.se 
www.brosab.se 
Kontaktperson Jan o Per Svensson 
 
Ahlsell AB 
117 98 Stockholm 
Telefon 08-685 70 44 
Telefax 08-685 70 94 
E-post par.k.svensson@ahlsell.se 
www.ahlsell.se 
Kontaktperson Pär Svensson 
 
Ansvarig Installatör, News december 2001 
I bifogade nummer kommer en av våra kunder till tals. Hans uttalanden är ganska typiska för 
de kunder vi träffar. En mycket positiv inställning till konceptet Ansvarig Installatör och 
önskemål om att vi informerar mer och oftare och gör det känt. Och samtidigt information om 
att värderingssystemen i samband med upphandling håller på att förändras. Kvalitet, miljö och 
kompetens blir allt viktigare parametrar och priset tillåts inte spela den helt avgörande roll det 
tidigare haft. Den utvecklingen kan vi medverka till genom mer information om Ansvarig 
Installatör.  
I förra numret av Kanalen uttryckte jag mig tyvärr litet slarvigt beträffande ISO och Ansvarig 
Installatör och gav intrycket av att kvalitets- och miljöledningssystemen inom Ansvarig 
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Installatör är likställda med ISO. Så är det inte utan ISO ställer delvis andra eller större krav 
på det enskilda företaget, vilket också framgår av jämförelserna mellan de båda system som 
publiceras i News. Det jag försökte uttrycka var målsättningen att våra kunder skall acceptera 
Ansvarig Installatör som ett fullvärdigt kvalitets- och miljöledningssystem som inte fordrar 
ytterligare undersökning eller revision från kundens sida; en position som ISO har idag. 
Hoppas det blev klarare nu! 
 
Nytt kursprogram 2002 från IUC 
Här kommer det helt färska programmet från IUC, som innehåller mängder av bra och 
matnyttiga kurser. Det är med andra ord dags att planera nästa års kompetenshöjande 
aktiviteter. De flesta kurser arrangeras i Katrineholm, men det går många gånger utmärkt att 
via lokalföreningen arrangera kurser på orten som t ex utbildning för yrkesaktiva montörer. 
Kontakta IUC för mer information! 
 
Rekryteringsmässor 
Svensk Ventilation medverkade under november vid två mässor kring utbildning, yrke och 
framtid. Mässorna var Student- och kunskap i Göteborg och Saco-mässan i Sollentuna. De 
båda mässorna besöktes av ca. 31 000 personer, merparten gymnasieungdomar som skall 
välja framtid. Svensk Ventilation ställde ut under namnet Installatörerna tillsammans med El, 
Kyla och VVS.  
Svensk Ventilation vill passa på att tacka Ventilationsgruppen i Göteborg, Skanska 
Inneklimat och Sweco Theorells som ställde upp med engagerade unga tekniker och 
ingenjörer till montern. 
 
I stället för julkort 
Vi försöker vara sparsamma med personliga julhälsningar utan stödjer i stället SOS Barnbyar 
med ett bidrag. Vi vill därför på detta sätt önska Er alla 
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