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Nytt telefoniavtal med Vodafone 
Svensk Ventilation har tillsammans med övriga organisationer inom Installatörerna sedan 1 
augusti ett nytt förmånligt avtal med Vodafone. En anpassning av avgifterna har skett till 
genomsnittsanvändaren bland dagens avtalskunder. Tjänsten ”mobil grupp” ändras till ”intern 
telefoni”, vilket ger ökad valmöjlighet vid val av mobilnummer. Det har även tillkommit vissa 
tjänster. Avtalet är ett ramavtal som alla våra medlemsföretag kan "haka på". Läs hela avtalet 
på vår hemsida www.svenskventilation.se. Kontakta kansliet om du vill byta till Vodafone.  
 
Tag chansen och höj kompetensen i ditt företag! 
Du tar väl vara på möjligheten att vidareutbilda Din personal?!  
Installatörernas Utbildningscentrum IUC och Svensk Ventilation anordnar under hösten flera 
kurser som syftar till att höja kompetensen i branschen. Det gäller kurserna: 
 

•  Montör - Steg 1 
•  Certifierad Montör - steg 2 
•  Ledande Montör - steg 3 
 
Dessa tre kurser anordnas på Scandic Hotell i Kungens kurva, Stockholm. 
 

•  Kursen Anbudskalkylering Luftbehandling 
 
Denna kurs anordnas på IUC i Katrineholm men kan även anordnas på annan ort i landet om 
så önskas. 
 
För mer information som tider, kursinnehåll, priser mm, se bif broschyr eller IUC:s hemsida 
www.iuc.katrineholm.se. 
 
Skruv eller nit för att hålla ihop spirokanaler? 
Den gamla diskussionen om skruv eller nit har tagit ytterligare ett steg framåt i och med att en 
ny typ av skruv blivit tillgänglig på marknaden, nämligen den s. k. borrande skruven med 
reducerad borrspets.  
Huvudskälet till att man vill ersätta blindnit med skruv är att nitning sliter på montörens axlar 
och armar. Dock har det visat sig att de traditionella, borrande skruvarna lätt dras för hårt och 
läckage uppstår. De kan även släppa efter en tid med läckage som följd. Det är naturligtvis 
inte acceptabelt, och speciellt inte i system som byggs för hög täthetsklass. 
Lösningen på problemet synes nu ligga i en ny typ av skruv som har en borrspets som är 
slankare än skruvens stam. Det gör att det uppstår en viss kragning av hålet , vilket förstärker 
materialet i kanalen och minskar risken för sönderdragning. Fortfarande anses dock det 
överlägset bästa fästdonet vara tät blindnit (popnit) om man har höga krav på bestående täthet. 
Läs mera om detta i AMA-nytt nr 1- 2003. 



 

 
Anmäl dig till Installatörernas Dag den 30 oktober 
Installatörernas Dag går av stapeln torsdagen den 30 oktober klockan 9.30--16.00 på 
Stockholm Hilton Slussen. Dagen fokuseras på effektivitet, lönsamhet och förbättringar inom 
installationsbranschen. Jonas Hallberg är moderator för dagen. Bo Antoni är en inbjuden 
talare, liksom Ulf Adelsohn. 
Programmet är i skrivande stund inte helt klart, men kommer att bestå av många intressanta 
inslag - även för byggare och beställare! 
Kostnaden för dagen är 750 kr + moms, vilket även inkluderar lunch. 
Anmälan kan göras på Installatörernas hemsida, www.installatorerna.com. 
För ytterligare information, kontakta gärna Peter Olofsson, 
peter.olofsson@installatorerna.com. Telefon 08-762 75 71. 
 
Future City 
Installatörerna och VVS-tekniska föreningen inbjuder skolor att under hösten delta i tävlingen 
Future City. Det är en tävling för högstadieelever som kombinerar teknik och naturvetenskap 
med bl a teamwork, kreativitet och förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Tävlingen, som 
syftar till att öka nyfikenhet och kunskap kring teknik, naturvetenskap och ingenjörsyrket, 
bygger på en idé från USA där Future City har arrangerats i 11 år och engagerar mer än 
10.000 lag . Tävlingen består av flera delmoment,  
1. att skapa en framtidsstad i dataspelet Sim city 
2. att skapa en fysisk modell av valfri del av Sim city-staden av så mycket återvunnet 

material som möjligt till en maxkostnad av 1000:- 
3. skriva en uppsats på 100-200 ord om staden 
4. skriva en uppsats på 500 ord på ett tema som tävlingsledningen tillhandahåller 
5. göra en muntlig presentation av sin stad inför domare vid finalen på Nordbygg mars -04 
 
Under arbetet med de olika momenten ska laget stöttas av en mentor som ska var ingenjör och 
som t ex kan vara en förälder till en elev, någon från kommun eller ett lokalt företag. Varje 
skola får ställa upp i finalen med endast 1 lag. Vill du veta mer? Kontakta Catarina Eklöf på 
VVS-Tekniska föreningen tel. 08-783 83 96, e-post eklof@siki.se eller gå in på 
www.futurecity.nu och läs mer. 
 
Christer Backström tackar för sig – Ersättare sökes! 
Så har jag då kommit till en punkt i livet då jag kan välja vad jag ska ägna mina dagar åt. Och 
det kommer framför allt att betyda en massa snickrande på egna och andras hus och 
ordentliga utflykter till södra Afrika. Kanske kan jag också tänka mig att sticka emellan med 
ett eller annat skrivbordsuppdrag när  ryggen behöver vila och jag är mätt på naturupplevelser 
i Serengeti och Kalahari. Med andra ord slutar jag efter fyra och ett halvt år min anställning 
vid Svensk Ventilation den 31 oktober. Det har varit intressanta år med rika möjligheter att 
lära känna ventilationsbranschens aktörer. Alldeles särskilt har jag uppskattat arbetet i de båda 
styrgrupperna Produkt och Brandskydd, och cad-gruppen förstås. Tack ska ni ha – och på 
återseende. Fr o m den 1 november kan jag nås på e-postadressen chris.backstrom@telia.com  


