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 Februari 
Ny hemsida 
Nu har vi äntligen haft premiär för vår nya hemsida! Gå in på www.svenskventilation.se och 
se om Du hittar något nytt eller möjligen saknar något väsentligt. Vi tar tacksamt emot 
synpunkter och önskemål på vad som bör finnas på hemsidan, det är ju för våra medlemmars 
skull vi gör den. Tyck också gärna till om struktur och utseende och tipsa om branschlänkar. 
Självklart är den ännu inte fullständig – och kommer aldrig att blir det. Men vi arbetar 
ständigt med den och hoppas att det ska synas och märkas. Men som sagt – mycket av 
innehållet kommer våra medlemmar att styra!  
Kontakta Carina.Eriksson@svenskventilation.se eller tfn 08-762 75 56. 
 
News 
Februarinumret av News bifogas. Här kan Du bl a läsa vad Elektrobyrån, det första elföretaget 
som blivit Ansvarig Installatör, tycker om utbildningen och kraven på de certifierade 
projektledarna. Den frivilliga rörfackkedjan Reko med ett 70-tal medlemmar har också 
beslutat sig för att utbilda och certifiera sina projektledare för att senare gå vidare mot 
Ansvarig Installatör. 
 
Ansvarig Installatör 
En helt ny broschyr finns nu färdig och bifogas. Den kan Du använda både för intern 
information till Dina medarbetare men också och inte minst när Du berättar för Dina kunder 
om Ansvarig Installatör. Det är ju viktigt att vi hjälps åt att sprida budskapet om 
installationsbranschens kompetensutveckling, särskilt i dessa tider när byggsektorn är utsatt 
för så stark kritik. Centralt bedriver vi i år ett stort informationsprojekt, där vi anordnar träffar 
över hela landet med både medlemmar och deras kunder.  
Har Du frågor eller synpunkter så kontakta Solveig Larsen, tfn 08-762 75 10, eller via e-post 
Solveig.Larsen@installatorerna.com. Broschyren kan kostnadsfritt beställas från 
Installatörernas Förlag i Sandviken, tfn 026/24 90 28. 
 
Svensk Ventilation har egen monter på VS-mässan 
Svensk Ventilation har som tidigare en egen monter, nr C 15:49. Där kommer vi bl a att visa 
en del av de dataprogram, som nu finns framtagna. Vi kommer också att visa på behov och 
fördelar med branschorganisationen, både för branschföretagen och för beställarna. Vi hoppas 
att Du har tillfälle att komma och besöka oss i montern. I det tidigare distribuerade 
seminarieprogrammet finns flera intressanta seminarier för att inte tala om den internationella 
miljökonferensen på torsdag 21 mars. 
 
Specialerbjudande Europolitan Vodafone 
Information om det nya avtalet med Europolitan Vodafone bifogas, samt ett 
specialerbjudande på nya telefoner. Passa på att se över ert företags mobiltelefonkostnader – 
eller varför inte fundera över det trådlösa kontoret?  
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VVS-mässan. Utställarbuffé tisdag 19 mars kl 17.00 
På tisdagskvällen 19 mars upprepar vi förra mässans trevliga träff och bjuder på en buffé i 
Älvsjö Gård, som ligger i direkt anslutning till mässan. Vi börjar direkt efter mässans 
stängning kl 17.00. Inbjudan till utställarna har just gått ut och vi ber Er preliminäranmäla 
deltagande så att vi kan beställa buffén. Även Du som inte är utställare är naturligtvis 
välkommen. Kontakta Carina Eriksson och anmäl Ditt intresse på tfn 08-762 75 56 eller via  
e-post Carina.Eriksson@svenskventilation.se. 
 
Årsmöte 16 maj 
Boka redan nu in årsmötet, som i år kommer att arrangeras på Aronsborg i Bålsta, som ligger 
några mil från Arlanda. Eftermiddagen inleds med årsmöte följt av att seminarium i ett 
aktuellt ämne och avslutas traditionsenligt med middag och underhållning. Redan på 
onsdagen 15 maj kommer lokalföreningarnas ordförande att inbjudas till ett möte och på 
fredag 17 maj arrangeras en golftävling på en närbelägen bana.  
Ta tillfället i akt och träffa Dina branschkollegor under trevliga former! Anmälningsblankett 
kommer snart att sändas ut men det går redan nu bra att anmäla sig genom att kontakta Carina 
Eriksson, tfn 08-762 75 56 eller via e-post Carina.Eriksson@svenskventilation.se. 
 
DU-Instruktioner 
Nu är arbetet med att ta fram en branschstandard för Drift och Underhållsinstruktioner i det 
närmaste klart.  
Standarden innebär en fastslagen innehållsförteckning (flikindelning) med rubriker och 
underrubriker som säger vad som ska finnas var i instruktionen. Alla blanketter som återfinns 
i systemet är i enlighet med VVS AMA 98. 
Tanken med standarden är att det ska bli lättare för alla inblandade att skapa respektive följa 
drift och underhållsinstruktionerna och att alla DU-Instruktioner  på sikt upprättas enligt 
branschernas standard. 
På Nordbyggmässan kommer såväl dataprogram som en fysisk drift och underhållsinstruktion 
i pappersformat demonstreras.  
Instruktionen i pappersformat innehåller ett exempel på en DU Instruktion gjord efter den nya 
standarden innehållsmässigt och med de blanketter som bör användas. 
Dataprogrammet som svensk Dataförvaltning har gjort och nu anpassat till den nya 
standarden innehåller färdiga mallar som innehåller de rubriker och underrubriker som ska bli 
den nya standarden. Mallen gör att det är lätt för en förstagångsanvändare att komma igång 
med sitt första projekt. Det är lätt att fylla i blanketter för adresser, apparatförteckning olika 
scheman mm. En viktig funktion i programmet är att kunna importera olika typer av 
dokument så att DU-Instruktionen blir så fullständig som möjligt. Ett enklare ritprogram med 
symbolbibliotek finns i programmet för att göra flödesschema och enklare ritningar. 
Kom till Nordbygg den 19 – 23 mars och bilda dig en uppfattning om programmet och den 
nya standarden för det är du som ska använda den.  
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ÅF-SIFU. Utbildning till certifierad projektledare och Ansvarig Installatör  
ÅF-SIFU har nu ett komplett utbildningsprogram både för certifierad projektledare (med 
certifiering) men också för företag, som vill starta arbetet med att införa Installatörernas 
kvalitets- och miljöledningssystem AIQ, som erfordras för att kunna bli Ansvarig Installatör. 
Den utbildningen bedrivs i form av en studiecirkel under sakkunnig ledning, där man varvar 
teoretiska kunskaper med praktiskt arbete inom företaget; en väl beprövad metod för 
kvalitets- och miljöarbete. Dessutom till rimliga kostnader, eftersom flera företag delar på 
kursledaren, som ger praktiska tips och råd i det verkliga arbetet. Kurserna för både certifierad 
projektledare och Ansvarig Installatör kan anordnas på valfri plats i landet. Kanske en lämplig 
uppgift för lokalföreningarna?  Kontakta Berit Reinholdsson eller Elisabet Sandin,  
tel 033-16 42 40. 
 
Installatörerna kritiserar byggföretagen 
Bifogade artikel har införts i ett flertal tidningar med Byggindustrin i spetsen. Artikeln påtalar 
de problem, som ofta uppstår mellan byggentreprenör och installatör när fakturor skall 
betalas. Sen betalning, dåliga rutiner hos byggaren och uteblivna betalningar i samband med 
semestrar är några av problemen. Artikeln är ett led i Installatörernas strävan att synas mer i 
debatten, flytta fram våra positioner och påverka opinionen. 
 
Rekryteringsenkät 2001 
Den första sammanställningen av rekryteringsbehovet inom våra medlemsföretag är nu klar 
och bifogas. Uppställningen är något förändrad och omfattar både 1 och 3 år; detta för att vi 
skall kunna redovisa behovet inom hela installatörssektorn. Likaså har den högre utbildningen 
delats upp i fler nivåer, för att vi skall kunna ge de olika utbildningsanordnarna bättre besked 
än tidigare. 
Generellt kan sägas att behovet har minskat jämfört med senaste enkäten, framför allt när det 
gäller montörer samt civilingenjörer. I det förstnämnda fallet visar det på en marknads-
minskning och en större osäkerhet inför framtiden. Beträffande civilingenjörerna innebär det 
troligen att kunskapen om de övriga eftergymnasiala utbildningarna har ökat och att de många 
gånger väl svarar mot de kompetenskrav, som finns hos företagen. Slår man ihop siffrorna för 
KY-utbildning, högskoletekniker och högskoleingenjör är summan av ungefär samma 
storleksordning som tidigare. 
Som tidigare kan man för alla kategorierna konstatera att behovet vida överstiger antalet 
elever, som årligen slussas ut från de olika utbildningsanstalterna.  
 


