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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna ytterligare tre nya 
medlemsföretag! De nya företagen är: 
 
Bevego Byggplåt & Ventilation AB 
Box 168 
441 24  Alingsås 
Tel: 0322-63 89 55 
Fax: 0322-63 91 88 
E-mail: bengt.e.lindahl@bevego.se 
Kontakt: Bengt E. Lindahl 

ABC Ventilationsprodukter AB 
Verkstadsgatan 5 
504 62  Borås 
Tel: 033-29 08 80 
Fax: 033-29 08 99 
E-mail: ingemar@abcvent.se 
Kontakt: Ingemar Carlsson 
 

Ventspecialisten AB 
Västberga Allé 60 
126 30  Hägersten 
Tel: 08-685 19 07 
Fax: 08-685 19 01 
E-mail: magnus@ventspecialisten.se 
Kontakt: Magnus Samuelson 

 

 
 
Du tar väl vara på möjligheten att vidareutbilda Din personal?! 
Det finns fortfarande platser kvar till de kurser som anordnas under våren av Installatörernas 
Utbildningscentrum IUC och Svensk Ventilation. De gäller följande kurser: 
 

• Montör - Steg 1 kursdatum: 23-25 april,  
• Ledande Montör - steg 3 kursdatum: 13-15 maj 
 
Dessa två kurser anordnas på Scandic Hotell i Kungens kurva, Stockholm. 
 

• Kursen Anbudskalkylering Luftbehandling kursdatum: 6-8 maj 
 
Denna kurs anordnas på IUC i Katrineholm men kan även anordnas på annan ort i landet om 
så önskas. 
 
För mer information som kursinnehåll, priser mm, se IUC:s hemsida www.iuc.katrineholm.se. 
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Marknaden ganska stabil 
Den nya konjunkturrapporten från Industrifakta visar på små förändringar av de totala 
marknadsvolymerna men det finns flera osäkerhetsfaktorer under ytan 

• Irakkriget 
• Politisk instabilitet eftersom alla större beslut måste förhandlas fram med stödpartierna 
• Total förvirring beträffande nybyggnation av bostäder genom oklarhet om 

investeringsbidrag, hyressättning, långsam planprocess mm.  
• Stigande vakanser, sjunkande hyror och ökande avkastningskrav för de kommersiella 

fastighetsägarna 
• Snabbt krympande resurser hos stat, landsting och kommuner, som kan förändra synen 

på investeringar och underhåll. 
Den korta pressinformationen bifogas på sista sidan och Du kan sedan logga in som medlem 
på vår hemsida för att ta del av hela rapporten om ventilation. 
 
 
Vodafone On Tour 
Installatörerna har sedan flera år ett ramavtal tecknat med Vodafone. Nu pågår omförhandling 
av villkoren och för att presentera detta och dessutom berätta om spännande tjänster och 
lösningar reser Vodafone ut på turné. Vodafone börjar med att presentera nyheter och ni får 
möjlighet att testa produkter och får personlig rådgivning. De bjuder på inspirerande föredrag 
av känd svensk profil. Träffen avslutas med mat och dryck på kvällen. Allt är gratis. Svensk 
Ventilations medlemmar kommer att få separat inbjudan till detta – håll utkik!  
Följande datum och orter är aktuella under våren: 
 
  8 april Göteborg   6 maj Växjö 
10 april Norrköping   8 maj Västerås 
24 april Stockholm 13 maj Malmö 
29 april Jönköping 15 maj Örebro 

 
 
Årsmöte 2003  
Du glömmer väl inte att anmäla Dig till årsmötet på Aronsborg den 8 maj. Sista 
anmälningsdag är 7 april. Eventuella frågor eller motioner som Du vill ha med på årsmötet 
måste ha inkommit till kansliet senast den 17 april. 
 
 
NEWS mars 2003 
I nya numret presenteras den senaste Ansvariga Installatören, Friginor Kylmontage i Luleå. I 
Kalmar funderar Kalmar VVS på hur man skall komma igång med sitt kvalitetsarbete och 
föreslår att ett antal mindre företag slår sig ihop om en gemensam utbildning i form av en 
studiecirkel. Läs mer i senaste numret, som bifogas. 



 

 
Svensk Ventilation med i Bysamkampanj 
Vid senaste styrelsemötet beslöts att Svensk Ventilation skall delta i den 3-åriga kampanj, 
som Bysam kommer att dra igång under våren. Målet är att mot bakgrund av den osakliga 
kritik, som riktats mot byggmaterialsektorn under senare tid, höja industrins anseende genom 
att föra fram fakta och peka på den viktiga roll, som sektorn spelar inom hela 
byggverksamheten. Mer information finner Du i Bysam-Nytt nr 1/03, som distribuerades i 
januari eller på Bysams hemsida www.bysam.com   
 
Byggkommissionen ”Skärpning Gubbar” 
Betänkandet med ovanstående namn släpptes för ett tag sedan och remissvaren skall vara inne 
25 april. Betänkandet hade få konkreta förslag och det viktigaste var ett förslag om lag mot 
svart arbetskraft. Företag i byggsektorn som anlitar underentreprenörer skall betala in 
underentreprenörens skatter mm. till ett särkilt entreprenadkonto hos skattemyndigheten Man 
föreslår också att ROT-avdraget för enskilda konsumenter skall återinföras. Installatörerna 
förbereder ett gemensamt svar på betänkandet och har Du synpunkter är Du välkommen att 
kontakta Ingvar Ygberg, tel 08-762 75 55 eller ingvar.ygberg@svenskventilation.se  
 
Mer uteluft ger ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro 
Det hävdar nu forskarna vid det sannolikt starkaste forskningscentrat i Europa på 
innemiljöområdet, nämligen professor Fangers Innemiljöcenter vid  
Danmarks Tekniska Universitet. 
Svensk Ventilations styrgrupp Produkter hade sitt senaste möte förlagt till centrat, och fick då 
en rad intressanta forskningsresultat redovisade för sig. Många av dessa nya kunskaper avser 
ventilationens betydelse för hälsa och produktivitet, och är alltså av stor betydelse för vår 
verksamhet.  
Vill ni veta mera om detta har ni ett utomordentligt tillfälle vid vårt årsmöte den 8 maj, då  
prof. Jan Sundell som är verksam vid centret kommer att hålla ett seminarium i ämnet. 
 
 
LindinVent årets vinnare av Stora Inneklimatpriset  
I hård konkurrens med det övriga nominerade, Fläkt Woods, Siemens Building Technologies 
och PM-Luft, vann LindinVent med det aktiva tilluftsdonet IDCC. Kommunalrådet i 
Göteborg Kia Andreasson delade ut priset vid en ceremoni på Bygg- och anläggningsmässan/ 
expoväst i Göteborg.  
Donet kännetecknas av att det möjliggör mätning och styrning av den faktiskt tillförda luftens 
mängd och tillstånd. Samtidigt kan donet skapa mätprotokoll som underlättar en 
kvalitetssäkring av luftbehandlingssystemet ända ner på donnivå.  
För mer information, se Lindinvents hemsida: www.lindinvent.se  eller senaste numret av 
Energi & Miljö där donet också presenteras. 
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PRESSINFORMATION/INLEDNING KONJUNKTURRAPPORTER  
2003-03-14  
INSTALLATÖRERNAS KONJUNKTURRAPPORT VÅREN 2003  
De fyra installationsbranscherna el, ventilation, värme/sanitet och kyla har 
presenterat en ny konjunkturrapport, som visar en avmattning under 2002. 
Samtliga branscher har påverkats av den svaga utvecklingen inom byggsektorn 
och industrin, men effekterna varierar. Totalt omsatte Installatörerna ca 60 
miljarder kronor under 2002 och prognoserna för 2003 pekar på en i det 
närmaste oförändrad volym. Under 2004 kan det dock ske en viss återhämtning 
för några av branscherna.  
Kylinstallationer hade den minst negativa utvecklingen 2002 med oförändrad 
volym omkring 3,5 miljarder kronor och här förutspås för perioden 2003-04 
några procents årlig tillväxt för kommersiell kyla, medan komfortkyla väntas få 
en fortsatt svag utveckling. Även värme och sanitet med ca 15,7 miljarder i 
årsomsättning stod emot konjunkturavmattningen ganska väl med en 
volymminskning omkring 1 procent. Här pekar prognoserna på en viss 
återhämtning, främst under nästa år då branschvolymen väntas öka med omkring 
3 procent. Elinstallationer, som med en branschvolym på ca 35 miljarder är den 
största installationsbranschen, uppvisade förra året en större nedgång med ca 5 
procent. Även här väntas en återhämtning dröja till 2004, då bl a de två tunga 
sektorerna i branschen, industriinstallationer och svagström, kan få en tillväxt 
omkring 5 procent vardera. Ventilationsinstallationer med en volym på knappt 
6 miljarder minskade liksom el med ca 5 procent förra året och har med sitt stora 
beroende av byggsektorn osäkra förutsättningar det närmaste året. En svag 
tillväxt på någon procent förutses dock för 2004.  
MARKNADSVOLYMER OCH PROGNOSER 2001-2004  
 

Miljoner kronor  Prognos, årlig volymförändring, 
procent  

 2001 2002 2003 2004 

Elinstallationer  36.730 34.696 +1 +4 

Värme & sanitet  15.917 15.732 +1 +3 

Ventilation   6.129  5.829 -1 +2 

Kylinstallationer   3.508  3.508 -2 +1 
 
Källa: Industrifakta AB  
INFORMATION:  
Peter Olofsson, Installatörerna, 08-762 75 00, peter.olofsson@installatorerna.com  
Installatörerna, Box 175 37, 118 91 Stockholm  
 
 


	NEWS mars 2003
	Svensk Ventilation med i Bysamkampanj
	Byggkommissionen ”Skärpning Gubbar”
	Mer uteluft ger ökad produktivitet och minskad s�
	LindinVent årets vinnare av Stora Inneklimatpris�

