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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna ytterligare två nya 
medlemsföretag! De nya företagen är: 
 
Nerell Ventilation AB 
Kyrkbacksvägen 8 
791 33  Falun 
Tel: 023-260 50 
Fax: 023-260 59 
E-mail: info@nerellvent.se 
Kontakt: Sten Nerell 

Fürst-VVS Metoder AB 
Stockholmsvägen 37A 
194 54  Upplands-Väsby 
Tel: 08-590 940 80 
Fax: 08-590 740 07 
E-mail: mirko.naumanen@furst-vvs.se 
Kontakt: Mirko Naumanen 

 
 
Praktikplatser 
Vecka 3 2004 börjar praktikperioden för studenterna på VVS-projektör – inriktning miljö 80 
p på Stockholms Miljöcenter. Studenterna och skolan söker själva sina praktikplatser men har 
denna gång haft vissa svårigheter att hitta tillräckligt många platser till vårens praktikperiod. 
Eftersom vi vet av genomförda rekryteringsenkäter att branschen är i behov av fler KY-
utbildade personer vädjar vi till våra medlemsföretag, framförallt i stockholmsområdet, att 
hjälpa till med praktikplatser. Ni som kan och vill erbjuda en praktikplats kontakta Hasse 
Kling på tel. 08-528 07 834 eller e-mail hassekling@hotmail.com. 
 
Ansvarig Installatör  
Den fortsatta utvecklingen av konceptet Ansvarig Installatör avstannar nu, som framgår av 
bifogade NEWS december 2003. Orsaken är i första hand naturligtvis den långa tid det har 
tagit hos företagen från information till beslut och handling. Projektet har inte fått det antal 
företag och projektledare som motsvarat förhoppningarna och väldigt få stora företag har 
deltagit. Tålamodet hos de stora installatörsorganisationerna EIO och VVS-I tröt och viljan att 
fortsätta stå för den största delen av kostnadsmassan försvann. Ett förslag väcktes då att 
organisationerna skulle dela lika på kostnaderna, vilket Svensk Ventilation accepterade. 
Tyvärr stupade det förslaget och det fanns inte majoritet för någon annan lösning än den som 
beskrivs i NEWS. Svensk Ventilation beklagar utvecklingen och hade varit beredd att stödja 
ett fortsatt arbete med oförändrade resurser. Vår uppmaning är dock: fortsätt arbetet med 
kvalitets- och miljöledningssystem liksom kompetenshöjning! Det ger på sikt nöjda kunder 
och ökad lönsamhet. 
 



 

Stora Inneklimatpriset 
Det börjar bli dags att sända in Din anmälan till Stora Inneklimatpriset. Produkten eller 
systemet skall bidra till förbättrad inneklimatkvalitet med långsiktigt begränsad 
resursanvändning. Gå in på www.slussen.biz/stora.inneklimatpriset/2003.asp eller kontakta 
Ulrik Hammarsträng 08-33 99 34. Sista anmälningsdag är 14 januari 2004. 
 
Bra Ventilation 
Arbetet med kampanjen fortskrider och läget är följande: 

 Basrapporten klar för tryckning 
 Boken under produktion; en första remiss ute 
 Projektgrupps- och kampanjgruppsmöten har skett under november 
 Projektet behöver fler ”cases” både bra och dåliga och alla uppmanas att inkomma 

med förslag. De skall användas både i boken och i kampanjen. 
 Kampanjplanering pågår med prioritering av lokala aktiviteter. Start på Nordbygg med 

halvdagsseminarium under medverkan av bl a Jan Sundell, Anders Svensson, 
Arbetsmiljöverket, Boverket och Sweco Theorells.  

 
Energi & Miljö  
Ett samarbete har inletts med tidningen med följande innehåll 

 Breddning av tidningens målgrupper till fastighetsägare och installatörer 
 Innehållet anpassas successivt till dessa grupper. Vi för diskussioner med 

chefredaktören inför varje nummer om innehåll och aktualiteter. Förslag på aktuella 
ämnen tas tacksamt emot. 

 Svensk Ventilation har möjlighet att få en egen sida i varje nummer där i första hand 
medlemsföretagen kan publicera inlägg. Välkomna med förslag och artiklar. 

 Erbjudande om medlemsrabatter kommer, så att antalet prenumeranter bland 
medlemsföretagen ökar. 

Genom detta samarbete hoppas vi få en aktiv kanal ut på marknaden, göra vår bransch mer 
synlig och få möjlighet att ta upp aktuella ämnen. Framgången bygger framför allt på en aktiv 
medverkan från alla medlemsföretag! 
 
 
Tack för i år! 
 
Kansliet håller stängt ”klämdagarna” 2 och 5 januari. 
 
Vi tackar alla medlemmar för gott samarbete under det gångna året och önskar er alla en 
riktigt 
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