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Genom Installatörerna medverkar vi i ett projekt som ska leda till ett ökat intresse för teknik 
hos högstadieelever. Projektet består av flera moment: klassen / skolan bildar lag som med 
hjälp av dataspelet Sim City ”bygger” en stad med minst 50 000 innevånare. Därefter byggs 
en modell över en del av staden, helst i återvunnet material och med minst en rörlig del. Till 
varje tävlingsbidrag ska finnas en uppsats om staden och en uppsats om ”hur kan lokala 
energisystem bidra till att skapa en hållbar utveckling” (årets tema). Laget ska även muntligen 
presentera sitt förslag inför en jury. I år deltar 13 skolor med ca 400 elever. Finalen kommer 
att äga rum på Nordbygg den 18 mars. Är ni på mässan - missa inte detta evenemang! 
Motsvarande tävling genomförs i USA där ca 10 000 lag deltar. Läs mer om projektet på 
www.futurecity.nu. 

 
 

Energidirektivet 2002/91/EG 
Svensk Ventilation deltar i en arbetsgrupp som ska ta fram energideklarationer av byggnaders 
energiprestanda genom Byggmaterialindustrierna. Ett första arbetsmöte har genomförts och 
arbetsgruppen som består av AP-Fastigheter, HSB, Riksbyggen och Svensk Ventilation har 
gjort ett första förslag. Vår målsättning är att hitta ett system som skapar så lite administration 
och byråkrati som möjligt. Arbetet ska presenteras för den utredare som utsetts av 
myndigheterna att bestämma hur energidirektivets del om energideklarationer ska omsättas i 
Sverige. 
 
 
Nordbygg VVS 16 – 20 mars 
Seminarieprogrammet är nu färdigt och bifogas. Svensk Ventilation deltar i seminariet om 
brandskydd i ventilationssystem, där vår nya handbok presenteras och diskuteras. Senare 
samma dag har vi vårt seminarium om Bra Ventilation med deltagande av ett flertal experter. 
Forskningsrapporten och den sammanfattande boken om Bra Ventilation presenteras också. 
Passa på och anmäl Dig, gärna tillsammans med intresserade konsulter och beställare. 
Anmälan sker till SIFU på www.sifu.se De båda seminarierna äger rum på tisdagen 16 mars 
på mässan. 



 

 
 
 
 
 
 
Bra Ventilation 
Kampanjplanläggningen fortgår med stegrad intensitet och dagsläget är följande 

 Rapporten klar och skall tryckas 
 Boken nästan helt färdigskriven och lay-out arbete pågår. En första utgåva blir klar i 

vecka 6 
 Samma vecka har vi ett möte med lokalföreningarna, där vi naturligtvis bl a diskuterar 

aktiviteter på lokal nivå med centralt stöd 
 Möte med kampanjgruppen – alla de företag som sponsrat projektet – i vecka 7 där vi 

skall diskutera boken och kampanjplaneringen. 
 Arbetet med att kontakta tänkbara medintressenter – t ex myndigheter och 

organisationer – påbörjat. 
Vi märker ett allt större intresse för kampanjen och framför allt de frågor den tar upp. Har Du 
inte bestämt Dig för att delta ännu så är det rätt tidpunkt nu. Ju större resurser vi har desto 
större möjligheter till uppmärksamhet och opinionsbildning. 
 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna 
Bifogat återfinner Du årets första informationsblad från Byggmaterialindustrierna, tidigare 
Bysam. Där beskrivs flera aktiviteter, som vi deltar i; nämligen anseendekampanjen och 
vidareutvecklingen av arbetet inom Byggsektorns Kretsloppsråd. Gå gärna in på 
Byggmaterialindustriernas hemsida, www.byggmaterialindustrierna.se för att ta närmare del 
av kampanjens olika delar och inte minst det mycket intressanta OH-paket med argumentlista, 
vilket presenterar en hel del information om vår sektor, som kan användas i olika 
sammanhang. I takt med att fler arbetsgrupper inom Kretsloppsrådet startar återkommer vi till 
bemanning i de grupper som har intresse för oss. Det är enbart genom att delta som vi kan 
påverka utvecklingen! 
 
 
Stora Inneklimatpriset 
Nu har tiden för att lämna förslag på kandidater till Stora Inneklimatpriset gått ut. Det har 
inkommit en hel del förslag på lämpliga pristagare, däribland återfinns några av våra 
medlemsföretag som Camfil, Lindab och Scandfilter. Förslagen granskas nu av juryn och fyra 
finalister ska tas fram. Vem den slutliga vinnaren blir avslöjas vid prisutdelningen på 
Nordbyggmässan i Älvsjö den 16 mars. 
 
 


