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V-Nytt nr 2 ute 
Läs intervjun med Kari Kallio, VD för det nygamla företaget YIT, som ju tidigare hette ABB 
Building Systems, och som nu genomgår en omvandling och bantning. Läs också svaret på 6 
kommunalpolitikers uppfattning att skolor inte behöver ventilationssystem utan att det räcker 
med fönstervädring! 
 
NEWS oktober 2003 
I senaste NEWS kan Du läsa om den viktiga roll de certifierade projektledarna har både i det 
egna företaget men framför allt i samarbetet med dess kunder. Det är ytterst deras kompetens 
och erfarenhet, som ger kunden den utlovade kvaliteten samtidigt som installatören kan uppnå 
det utfall han räknat med. Om detta vittnar både en installatör och en stor beställare. Samtidigt 
innebär ju möjligheten till certifiering en ny karriärväg för projektledarna oavsett om 
installatören är Ansvarig Installatör eller ej.  
 
Standardiserade ritningsbeteckningar 
Arbetet med att ta fram ett branschgemensamt förslag till ritningsbeteckningar är nu klart och 
Du kan studera resultatet i bifogade broschyr; ett resultat som de inblandade organisationerna 
gjort till standard. Anvisningar om hur det skall användas och vilka beteckningar som gäller 
hittar Du på vår hemsida. Det är ett mycket bra, hängivet och framgångsrikt arbete som 
gruppen (se broschyrens baksida) har gjort och nu beror framgången på Dig. Sprid resultatet 
bland Dina medarbetare, konsulter och kunder; broschyrer kan Du rekvirera hos oss. 
Arrangera konsultträffar gärna i samarbete med VVS-Tekniska Föreningen och/eller 
Isolerarna; någon från arbetsgruppen kommer gärna och berättar om standarden. Det första 
mötet sker i Stockholm 3 november; anmäl Dig till VVS-Tekniska Föreningen. Arbetet pågår 
också med att göra branschstandarden till en svensk officiell standard, men som Du förstår tar 
det ett stycke tid. 
Stort tack till Torbjörn From, Åke Svensson och Per-Erik Enges! 
 
Kampanjen Bra Ventilation 
Den första delen i projektet – forskarrapporten - är nu i det närmaste klar. Den skall ju tjäna 
som en sammanställning av den nya forskning och det faktaunderlag, som vi kommer att 
använda i kampanjen och den kommer att finnas tillgänglig i en begränsad upplaga vid 
kampanjstart.  



 

 
 
 
 
Steg 2 i arbetet blir nu att med rapporten som underlag ta fram en sammanfattning, som riktar 
sig till våra huvudmålgrupper; byggherrar och fastighetsägare, arkitekter och konsulter samt 
organisationer och myndigheter. Den skall vara lättläst och pedagogisk och kanske framför 
allt peka på nödvändigheten av bra ventilation i alla hus och lokaler vi vistas i; bostäder såväl 
som kontor, skolor och industrier. De senaste rönen inom forskningen skall redovisas liksom 
aktuella myndighetskrav. Häftet skall spridas i stor upplaga. 
 
Samtidigt pågår nu planläggningen av marknadsföringen. Vi vill försöka använda alla kanaler 
när vi sänder ut vårt budskap; seminarier liksom pressreleaser, fallstudier och debattartiklar. I 
det arbetet söker vi nu allianser med myndigheter och andra tänkbara partners för att få så 
många avsändare som möjligt. Avstampen blir på Nordbygg/VVS - mässan där vi har ett 
halvdagsseminarium på eftermiddagen tisdagen 16 mars, 2004. 
 
Det finns fortfarande plats för fler företag att delta. Ju större resurser vi har desto större 
förutsättningar för framgång finns. Anmäl Ditt deltagande. 
 
Nomineringar till Stora Inneklimatpriset 2003 
Har ni fått fram en produkt som bidrar till en förbättrad inneklimatkvalitet med långsiktigt 
begränsad resursanvändning? Då ska ni anmäla den till Stora Inneklimatpriset 2003 senast 
den 14 januari 2004. Priset är instiftat av Slussen Building Services, VVS Tekniska 
Föreningen, Svensk Ventilation och Kyltekniska Föreningen. Årets pris kommer att delas ut 
på Nordbygg i mars 2004. 
 
För mer information och för att föreslå pristagare för 2003 se 
http://www.slussen.biz/stora_inneklimatpriset/2003.asp eller kontakta Ulrik Hammarsträng 
08-33 99 34 eller redaktion@slussen.biz. 
 
Förbättrad hemsida 
Vi har gjort förbättringar på hemsidan när det gäller att söka upp vilka företag ute i landet 
som är medlemmar hos oss. Man kan nu gå in på ”medlemmar” och söka på ”avancerad 
sökning” och sedan förfina sökningen utifrån vilken typ av företag men är ute efter; 
installatör, tillverkare, service mm. För att detta ska fungera måste ni alla vara rätt ”kodade” i 
vår medlemsregister. Vi ber er alla därför kontrollera att ni kommer upp när ni söker på ”rätt” 
kategori. Om det inte stämmer är vi tacksamma om ni meddelar oss på 
info@svenskventilation.se. 
 
På vår hemsida finns dessutom Installatörernas Konjunkturrapport. För att komma åt den 
måste du ha en medlemskod och komma in på medlemssidorna. Om du saknar kod, kontakta 
Lena Dansarie, tel 08-762 7556 eller på mail lena.dansarie@svenskventilation.se.  


