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Magnus Everitt till Svensk Ventilation  
Till ersättare för Christer Backström och som teknisk chef har anställts Magnus Everitt. 
Magnus, 47, har de senaste 17 åren arbetat inom Fläkt – ABB. Han har naturligtvis haft ett 
flertal arbetsuppgifter under den perioden, både inom produkt- installations- och servicesidan, 
och nu senast som teknisk chef inom stockholmsenheten. En påtänkt militär bana växlades 
över till civilingenjörsstudier och yrkeserfarenheten byggdes på med anställning inom 
konsultvärlden under 6 år. Magnus kommer att tillföra Svensk Ventilation en gedigen teknisk 
kunskap parad med omfattande branschkunskaper och vi hälsar Magnus varmt välkommen. 
 
 
Kursprogram 2004 från IUC  
Bilagt kommer det färska programmet från IUC som innehåller många bra och matnyttiga 
kurser. Det är alltså dags att planera nästa års kompetenshöjande kurser för duktiga 
medarbetare. De flesta kurser arrangeras i Katrineholm, men det går också utmärkt att via 
lokalföreningarna arrangera kurser på hemorten. Kontakta IUC för mer information. Vi 
bifogar även ett informationsblad om ”Klimatrummet”, ett ventilationslaboratorium som 
används för att göra olika tester, demonstrationer mm. 
 
 
Anbudsmallar 
VVS-I har tagit fram två anbudsmallar, en baserad på AFU99 och en baserad på AFTU99. 
Dessa är framtagna för VVS-I:s medlemmar men kan mycket väl användas även av 
ventilationsföretag. Vi har nu lagt ut de två mallarna på vår hemsida 
www.svenskventilation.se. För att komma åt mallarna måste du ha din inloggningskod. Har 
du glömt dina lösenord? Kontakta Lena Dansarie tel. 08-762 75 56 eller maila till 
lena.dansarie@svenskventilation.se. 
 
 
CAD-standarden nu på Svensk Ventilations hemsida. 
Ventilationsbranschen har tillsammans med de ledande utvecklarna av cadprogram för 
ventilationsprojektering tagit fram ett format för överföring av produktdata till 
projekteringsprogram. Avsikten är att alla leverantörer av ventilationsprodukter ska använda 
ett och samma format då de lämnar uppgifter om sina produkter till de olika cad-programmen. 
De kommer att avsevärt förenkla hanteringen för såväl produktleverantörer som 
programutvecklare. Programmens produktmenyer kan därmed även bli mera fullständiga. Se 
vidare www.svenskventilation.se 



 

 
  
Vem bestämmer om våra byggvaror är skadliga för miljön? 
”Koppar ska man akta sig för, men naturmaterial som sten och trä är bra i alla sammanhang!” 
Sådana tvärsäkra utlåtanden kan man stöta på i tidningar och annan media. Och man undrar 
vem det är som så slutgiltigt har värderat miljöeffekterna av olika materialval. Flera olika 
värderingssystem förekommer – mer eller mindre seriösa. 
I Byggmaterialindustriernas regi hölls den 4 november ett seminarium med presentationer av 
de vanligast förekommande systemen för miljövärdering av byggprodukter. Vi bifogar 
minnesanteckningarna. 
 
 
NEWS november 2003 
I bifogade NEWS finner Du ett fylligt reportage från Installatörernas Dag med många 
intressanta inlägg. Du kan också läsa om den omfattande forskning som bedrivs om 
kvalitetsbristkostnader. De kan uppgå till hela 30 % av totalkostnaden och vid 10 % betraktas 
projektet som lyckat. Här spelar projektledaren en nyckelroll. 
 
 
Bra Ventilation på VVS-mässan 
Vårt seminarium på mässan är nu klart och utgör ju starten för vår kampanj. Forskarvärlden i 
skepnad av Jan Sundell, DTU, och Anders Svensson, LTH, är representerad liksom Boverket 
och Arbetsmiljöverket. Seminariet kommer att ge kunskap och insikt i sambandet mellan luft-
kvalitet och hälsa. Vi tar också upp myndigheternas krav på inneklimatet som de kommer till 
uttryck i arbetsmiljölagstiftning och byggregler, OVK och radon, projektörens och bygg-
herrens ansvar för det slutliga resultatet av ett bygge, och hur man kan skapa ett bra inne-
klimat utan att slösa med energi. I samband med mässans öppnande kommer en press-
konferens att hållas, där vår kampanj presenteras. Arbetet med boken om Bra Ventilation 
fortskrider och vid ett seminarium i slutet av november fördes en diskussion med kampanj-
företagen om innehåll, kampanj och aktiviteter.  
 
Det finns fortfarande plats för fler företag att delta. Ju större resurser vi har desto större 
förutsättningar för framgång. Anmäl Ditt deltagande! 


