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Installatörernas dag 
Boka in den 30 oktober på Stockholm Hilton Slussen. Det blir en spännande dag med debatter 
och föredrag om effektivitet och lönsamhet. Moderator i år är Jonas Hallberg och bland 
gästerna är bl a Bo Antoni som är VD för Sveriges Byggindustrier och Stockholms förre 
landshövding Ulf Adelsohn. Läs mera om Installatörernas Dag och det fullständiga program-
met på vår hemsida www.svenskventilation.se. 
 
Ny medlem 
Svensk Ventilation hade vid sitt senaste styrelsemöte glädjen att välkomna ytterligare ett nytt 
medlemsföretag. Det nya medlemsföretaget är: 
 

Ventilationslogik AB 
Östgötagatan 93 
116 64  Stockholm 
Tel. 08-641 10 45 
Fax. 08-643 00 48 
E-mail: info@ventilationslogik.se 
Kontaktperson: Jan Larstedt 
 
HemPC till personalen 
Funderar du på att erbjuda personalen hemPC? Installatörerna har inlett ett samarbete med 
TCM Produkts AB som innebär att vi återigen kan erbjuda våra medlemsföretag de senaste 
datorerna till bra priser. Vill du veta mer om erbjudandet – fyll i intresseanmälan och skicka 
till TCM Products AB så får du veta allt om villkor och aktuell utrustning. För att 
utrustningen ska kunna levereras före jul måste de ha din intresseanmälan senast den 3 
oktober. Du kan även läsa om erbjudandet på vår hemsida www.svenskventilation.se. 
 
Installatörernas konjunkturrapport 
Nu har den färska rapporten kommit och pressinformationen bifogas. Vill Du veta mer om de 
olika byggnadssektorerna eller regionala skillnader kan Du läsa hela rapporten på vår 
hemsida, där Du finner den på medlemssidorna. Som vanligt måste Du ha en kod för att 
komma in. Notera särskilt att rapporten mäter volymen av påbörjade projekt; det tar vanligen 
6-9 månader innan det resulterar i orderingång för ventilationsinstallatören. 



 

 
News september 2003 
Höstens första News är nu klart och bifogas. Läs om hur Dina kollegor i rörbranschen satsar 
på Ansvarig Installatör. Den frivilliga REKO-kedjan har sedan tidigare haft ett eget kvalitets- 
och miljöledningssystem. Det har nu harmoniserats med Ansvarig Installatör och den första 
revisionen genomförts. Dessutom har man genomfört en mätning som visar hur kunderna 
uppfattar företaget och vad som kan förbättras. 
 
 
Lättare få in produktdata i CAD-program   
Nu är den standard som ska göra det enklare att få korrekta produktdata till CAD-progammen 
färdig att börja användas. Det är Svensk Ventilation i samverkan med de ledande utvecklarna 
av CAD-program som utarbetat en standard för hur ventilationsprodukters geometri och 
prestanda skall överföras till marknadens olika CAD-program. Användningen av en standard 
medför fördelar för såväl produktleverantören som för utvecklaren av CAD-programmen. Och 
genom att CAD-programmen nu kan omfatta flera av marknadens produkter kommer 
slutanvändaren – projektören – att få tillgång till ett ännu bättre arbetsredskap.  
 
Standarden kommer att under oktober månad distribueras till alla större produktföretag inom 
ventilationsområdet samt till de ledande CAD-utvecklarna.. För mer information, kontakta 
christer.backstrom@svenskventilation.se. 
 
Ny brandhandbok kommer inom kort 
På 1980-talet publicerade GLSM ”Typgodkända exempel på utförande av 
luftbehandlingsinstallationer” i två delar. Skrifterna hjälpte den tidens projektörer skapa 
brandtekniskt bra ventilationsanläggningar. 
 
Svensk Ventilation återknyter nu till den filosofi som genomsyrade GLSM:s skrift, och 
redovisar robusta, väl beprövade lösningar på brandskyddstekniska problem i ventilations-
sammanhang. En skrift med så litet omfång kan inte ge svar på alla upptänkliga frågor, och de 
lösningar som redovisas är inte de enda möjliga i ett givet fall. Men med den stora erfarenhet 
och kompetens som finns hos de medverkande i projektguppen – har ett gott urval av 
lösningar kunnat göras, som kommer att vara till stor hjälp för dagens ventilationsprojektörer. 
 
”Praktiska lösningar Brandskydd – Ventilationssystem” beräknas komma från trycket i slutet 
av oktober 2003, och kommer kunna köpas hos Svensk Ventilation bl a. Beställning kan göras 
per e-post : info@svenskventilation.se 
 
Spridning av Kanalen 
Vi vill naturligtvis att så många som möjligt inom branschen ska få ta del av vårt infor-
mationsblad och är därför tacksam om du informerar oss om du har kollegor eller kanske nya 
medarbetare som inte får ett eget ex av Kanalen. Skicka gärna uppgift på namn och företag till 
lena.dansarie@svenskventilation.se. 
 


