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Du har väl inte glömt att anmäla Dig till Årsmötet 16 maj?? 
Det blir ett spännande årsmöte, intressant seminarium om grossistens roll i 
ventilationsbranschen och nya lösningar på logistikproblemen samt trevlig samvaro, god mat 
och underhållning. 
Kontakta Carina Eriksson snarast per telefon 08-762 75 56 eller e-post 
carina.eriksson@svenskventilation.se   
 
News  
Aprilnumret bifogas. Det är lika färgstarkt som vanligt trots det något gråa utseendet. Läs vad 
Göran Träff på Hammarby Sjöstad säger om utbildning, engagemang och ordning på 
byggplatsen. Eller om den nya hemsidan, där Du kan hämta all information om Ansvarig 
Installatör. 
 
 
Nyheter om montörsutbildningen 
Utbildningen som går i 3 steg kommer nu att starta i Göteborg med IUC som kurshållare och 
lokalföreningen som arrangör. Det går lika bra att bedriva den på andra platser i landet. 
Kontakta Din ordförande i lokalföreningen (se hemsidan, 
www.svenskventilation.se/lokalföreningar). Dessutom är utbildningen nu öppen för alla 
personer oavsett vilka företag de arbetar på. Kravet att endast medlemsföretag skall få gå 
utbildningen har slopats. Detta för att bredda rekryteringsbasen för utbildning men 
naturligtvis också för att medverka till att kompetensnivån i hela branschen höjs. 
Medlemsföretagen har reducerad avgift! 
 
Installatörerna skriver till Statsministern 
Regeringen inrättade i februari en byggkommission för att föreslå åtgärder som syftar till att 
främja konkurrensen och motverka konkurrensbegränsande beteende. Vidare skall man 
föreslå åtgärder som håller nere byggkostnaderna och höjer kvaliteten. Man vill stärka 
byggherrekompetensen och skall arbeta från ett konsumentperspektiv. 
I början på mars skrev Installatörerna ett brev till statsminister Göran Persson för att 
uppmärksamma honom på Installatörernas strävan att hjälpa till i byggkommissionens 
göranden och låtanden. Regeringens kommission leds av Lars-Erik Ericsson, landshövding i 
Gävleborg och vidare ingår bl a Ines Uusman, Boverket och Ann-Christin Nykvist, 
Konkurrensverket. Sekreterare är Sonny Modig, som också är projektledare för 
Byggkostnadsforum. Kommissionen kommer inte att inrätta några arbetsgrupper eller 
motsvarande, där vi hade kunnat delta, utan vi få på olika sätt i fortsättningen söka föra fram 
våra åsikter och välgrundade fakta. 
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Stockholms Miljöcenter 
Stockholms Miljöcenter startar på nytt KY Miljöinstallatör 80 poäng i augusti. Utbildningen 
är en projektledarutbildning inom VVS-området med stark miljöprofil. Som Miljöinstallatör 
ser man sambandet mellan miljöfrågor och installationsteknik! 
Du kanske passar in i utbildningen! Du kanske vill byta arbetsuppgifter och komma vidare i 
din karriär eller har något annat skäl till att vidareutbilda dig. 
Inom installationsbranschen växer miljöfrågornas betydelse både vad det gäller inre och yttre 
miljö. I det moderna samhället satsar man allt mer på funktionella tekniska lösningar som 
förser oss med ett bättre inomhusklimat.  
Efter utbildningen till Miljöinstallatör skall du kunna arbeta som kvalificerad tekniker med 
projektledning, projektering, kalkylering samt samordning av miljöfrågor på företag inom 
VVS-branschen. 
Miljöinstallatör 80 poäng, skall ge en teoretisk och praktisk grund inom projektering samt 
produktion av VVS- och energitekniska installationer samt förmedla de kunskaper som krävs 
för att kunna kommunicera och koordinera företags miljöarbete.  
Utbildningen är en s k Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) som kännetecknas av att den 
innehåller högskolans teori samt ger den kunskap som endast kan erhållas i arbetslivet. 
Dessutom genomförs en tredjedel av utbildning ute på företag genom praktik, sk. LIA 
(Lärande i Arbete). 
Utbildningen genomförs i samarbete med bl.a. Svensk Ventilation, VVS-Installatörerna, 
Stockholms Universitet och ett flertal företag. 
För mer information kontakta Stockholms Miljöcenter (Hasse Kling eller Anna-Karin Härd), 
tfn 08-508 33 400 
Läs mer på http://www.mtc.edu.stockholm.se  
 
Stockholms Miljöcenter (SMC) och Stockholms Tekniska Institut (STI) har beslutat att 
samverka i utbildningsfrågor. I juli flyttar därför SMC till STIs lokaler på Bältgatan i 
Stockholm. 
 
Login och lösen för hemsidan 
Information om hemsidan, login och lösen för hemsidan har i dagarna gått ut till VD i 
medlemsföretagen. Vill du ha information om hur du loggar in på hemsidan, kontakta 
Marknadsplats UNC, tel 08-591 254 10 eller via e-post info@unc.se så får du hjälp. Avsikten 
är att våra medlemmar ska kunna använda hemsidan för att lättare komma åt aktuell 
information. Men den främsta avsikten är kanske att ni själva ska kunna uppdatera era 
uppgifter så att de som söker er också ska komma rätt. Det är som sagt marknadsplats UNC 
som går ut med brevet, men i samarbete med oss. Har du synpunkter på, eller frågor om, 
innehållet eller priset, kontakta Thomas Dahlberg. Thomas når du på tfn 08-762 75 98 eller e-
post thomas.dahlberg@svenskventilation.se. 
 
Boka plats på VVS-mässan 2004 nu! 
Intresset för nästa mässa har redan yttrat sig i en omfattande bokning av plats för 2004. 
Mässan har också ett reducerat pris vid tidig bokning. Tänker Du vara med på nästa mässa är 
det klokt att kontakta Stockholmsmässan snarast, så att Du får en bra monterplats. 
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