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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna ytterligare fyra 
nya medlemsföretag! De nya företagen är: 
 
Auranor AB 
Kanalvägen 10 C 
194 61 Upplands Väsby 
Telefon 08-555 409 35 
Telefax 08-555 409 37 
www.auranor.se 
Kontaktperson Mats Ryd 
 
AB SIBE International 
Gårdsfogdevägen 16 
168 66 Bromma 
Telefon 08-564 849 50 
Telefax 08-564 849 59 
E-post home@sibeinternational.se 
www.sibe.se 
Kontaktperson Leif Fredriksson 
 
STYROREG AB 
Maskinvägen 2 
972 54 Luleå 
Telefon 0920-23 26 90 
Telefax 0920-22 97 30 
E-post anders.ruuth@styroreg.se 
Kontaktperson Anders Ruuth 
 
STYR-TEKNIK I LULEÅ AB 
Upplagsvägen 7 
972 54 Luleå 
Telefon 0920-22 83 35 
Telefax 0920-22 83 39 
E-post styr-teknik@styr-teknik.se 
www.styr-teknik.se 
Kontaktpersoner Carl-Göran Jonsson 
Folke Bergstedt 
Anders Cidren 
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News 
Till detta nummer av Kanalen bifogas marsutgåvan av News. Där beskrivs bl a den 
omfattande marknadsbearbetning som pågår landet runt både bland medlemmar men också 
bland byggherrar och fastighetsförvaltare. För att vi skall nå så många som möjligt är vi 
beroende av Din hjälp med att bjuda in de ledande aktörerna på Din marknad. Kontakta gärna 
Solveig Larsen, tel 08-762 75 10 eller Thomas Dahlberg 08-762 75 98 så att vi kan bjuda in 
rätt personer till träffarna och sprida kunskapen om Ansvarig Installatör. 
 
NordBygg/VVS 
Mässan slog igen sina portar i lördags så den faktamässiga summeringen får vänta. Vi fick 
många positiva intryck och intresserade frågor både av utställare och publik. Det var ungefär 
lika många besökare som förra gången enligt de preliminära siffrorna och inte en ledig 
kvadratmeter. Många monterbyggen speglade den fortsatta tilltron till branschens utveckling 
och det kändes riktigt och välbekant att återigen se Fläkt på mässan. En mer omfattande 
summering kommer så snart vi fått siffrorna från mässledningen. Den stora händelsen var 
utdelningen av Stora Inneklimatpriset, som Du kan läsa mer om nedan. 
 
Stora Inneklimatpriset 2001 utdelat 
Vid NordBygg-Mässan fick Sveriges Forsknings- och provningsinstitut (SP) tillsammans med 
bostadsföretagen Poseidon och Svenska Bostäder motta Stora inneklimatpriset. Utmärkelsen 
fick de för att man gemensamt utvecklat ett certifieringssystem för innemiljön kallat ”P-
märkning”. P-märkningen förutsätter att innemiljön kontrolleras med avseende på såväl 
termisk komfort som luftkvalitet, fukt, tappvarmvatten, buller, ljus, radon samt el- och 
magnetfält. Till finalen hade ytterligare tre företag nominerats, varav ett var Fläkt Ventilation 
med systemet Econet, som kännetecknas av att utnyttja en och samma värmeväxlare för både 
värmning, kylning och återvinning. 
 
Priset som instiftats av Svensk Ventilation, VVS-tekniska Föreningen och Kyltekniska 
föreningen i samverkan med VVS-slussen, överräcktes under högtidliga former av juryns 
ordförande professor Per Fahlén medan trumpetfanfarerna smattrade i Mässans entréhall. 
 
BYSAM-nytt 
Bifogat finner Du nr 1/02 av BYSAM-nytt. 
 
Årsmöte 2002 
Vi vill påminna om Svensk Ventilations årsmöte som går av stapeln den 16 maj på Aronsborg 
i Bålsta. Inbjudan har gått ut, men har du inte fått någon så är du välkommen att höra av dig 
till Carina Eriksson, tfn 08-762 75 56, eller e-post carina.eriksson@svenskventilation.se.  
Den 15 maj, alltså dagen innan, arrangeras en träff för våra lokalföreningsordförande runt om 
i landet. Inbjudan till den kommer inom kort. Träffen är till för erfarenhetsutbyte och 
utbildning och inspiration.  
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