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Erbjud hemPC till personalen 
I dagens samhälle är det självklart att använda datorn i fler och fler sammanhang. Med en 
hemdator ökar personalens it-kompetens snabbt och det ökar i sin tur effektiviteten på arbetet 
och ger därmed förutsättning för bättre lönsamhet för företaget. 
 
Från 1 januari 1998 är det möjligt att låta en anställd låna datorutrustning av sin arbetsgivare 
för privat bruk utan att den anställde förmånsbeskattas. För att förmånen ska vara skattefri 
finns flera villkor, bl a ska arbetsgivaren stå som ägare under hela lånetiden och hela 
personalen ska få samma erbjudande. 
 
Installatörerna har inlett ett samarbete med Dropzone AB som innebär att vi kan erbjuda våra 
medlemsföretag de senaste datorerna till bra priser. Vill du veta mer om erbjudandet – fyll i 
intresseanmälan som medföljer detta utskick och skicka till Dropzone AB så får du veta allt 
om villkor och aktuell utrustning. 
 
 
Pigga idéer till Stora Inneklimatpriset 2002 
Ni som har fått fram några pigga produkter som gjort underverk på inneklimatet, se till att de 
blir anmälda som kandidater till Stora Inneklimatpriset 2002 senast den 15 januari 2003. 
Priset är instiftat av Svensk Ventilation i samarbete med VVS-Slussen, VVS Tekniska 
Föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Årets pris kommer att delas ut på Svenska 
Mässan i Göteborg i samband med VVS-Slussens expoväst tisdagen den 12 mars 2003.  
 
För mer information och för att föreslå pristagare för 2002 se 
http://www.vvs-slussen.com/stora_inneklimatpriset/foresla.asp eller kontakta 
Ulrik Hammarsträng på VVS-Slussen Tel: 08-33 99 34, E-post: redaktion@vvs-slussen.com 
 
 
Utbildningar 2003 
Nu är det dags att planera in nästa års utbildningar. Vi skickar med IUC:s kursprogram för 
2003 samt ett blad med närmare information om kursen ”Anbudskalkylering Luftbehandling” 
och hoppas att ni tar chansen att vidareutbilda och höja kompetensen hos er personal. 
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Medlemsuppgifter på hemsidan 
Har du bytt adress eller telefonnummer? Du kan själv gå in på vår hemsida och göra 
uppdateringar när det gäller ditt företag. Vill du veta hur man gör? – kontakta Lena Dansarie 
på tfn 08-762 75 56 eller maila till lena.dansarie@svenskventilation.se 
 
 
Erbjudande om teletjänster 
Svensk Ventilation har tillsammans med övriga organisationer i Installatörerna skrivit ett 
avtal om samtalstjänster med Telecenter AB i Bygdeå. Alla medlemmar tecknar själva avtal 
utifrån den avtalsram som finns mellan Svensk Ventilation och Telecenter AB. Genom  
ramavtalet får vi ett bra pris på de tjänster Telecenter kan erbjuda. Bifogat finner ni mer 
information om Telecenter AB och vilka tjänster de kan erbjuda. 
 
 
NEWS november 
Det senaste bifogade numret innehåller en beskrivning av de lokalmöten som hållits landet 
runt. Den fortsatta informationsverksamheten kommer att rikta in sig mer mot stora 
byggherrar och fastighetsförvaltare och berätta mer om Ansvarig Installatör för att få en mer 
allmän acceptans av systemet. Detta hindrar dock inte att det även i fortsättningen är fullt 
möjligt att anordna lokala träffar med central medverkan.  
 
 
 


