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Avfallshantering i installationsföretag 
Genom goda relationer med VVS-Installatörerna har vi möjlighet att köpa häftet 
”Avfallshantering i installationsföretag”. 
 
Häftet berör Miljöbalken med hänvisningar till underliggande förordningar. Vidare behandlas 
den så kallade Avfallstrappan som handlar om  

•  -Minskad resursanvändning 
•  -Hantering av farligt avfall 
•  -Återvinning av avfall  
•  -Deponera avfall 

 
Skriften ger också ett förslag till en handlingsplan. Häftet beställes av Lena Dansarie på mail 
lena.dansarie@svenskventilation.se eller på fax 08-668 11 80 och kostar 50 kr /st , 10 st 
kostar 400 kr. 
 
Mässnyheter 
Svensk Ventilation arrangerar/medverkar i flera aktiviteter på Nordbygg/VVS; aktiviteter, 
som vi försöker beskriva nedan. Du är naturligtvis mycket välkommen till vår monter med 
nummer C 15:49 
 
Seminarium om brandskydd 16 mars kl 09.30 
I seminariet, som har titeln ”Ventilationssystemets brandskydd – ny handbok” presenteras den 
nya brandboken, som är en senkommen efterföljare till GLSM:s klassiska handbok. Sven 
Pettersson, Bevent Rasch, Sten Nerell, Nerell Ventilation och Christer Backström, Svensk 
Ventilation, är några av föredragshållarna. Du kan också beställa boken för snabb leverans. 
 
Seminarium om Bra Ventilation 16 mars kl 14.00 
Seminariet utgör startpunkten på vår årslånga kampanj för att förbättra kunskapen om behovet 
av bra ventilation i våra byggnader. I seminariet finns många initierade och intressanta talare 
med professorerna Jan Sundell och Anders Svensson i spetsen. Boverket och 
Arbetsmiljöverket kommer att berätta om sin syn på ventilationsstandarden och också 
diskutera behovet av skärpningar. Anders Svenssons rapport liksom boken om Bra 
Ventilation kommer att delas ut. Anmäl Dig till seminarierna på Sifu:s hemsida www.sifu.se  
 



 

 
 
 
Eurovent Certification 
En representant för Eurovent Certification kommer att närvara den 18:e och 19:e mars i vår 
monter på NordBygg. Ta tillfället i akt och möt Jacques Benoist och lär er mer om 
standardiserad provning. 
 
Final i Future City 18 mars 
Tekniktävlingen mellan ett antal skolklasser får sin final på mässan i lokalerna K21-K23 med 
start kl 09.00 och prisutdelning kl 15.00. Kom gärna och se vad de har åstadkommit och hylla 
vinnarna! Svensk Ventilation är med i juryn. 
 
 
Stora Inneklimatpriset 2003 
Stora Inneklimatpriset 2003 kommer att delas ut på Nordbyggmässan, vid entrétorget på 
mässan den 18 mars klockan 16.15. Prisutdelare är miljöminister Lena Sommestad och 
konferencier Kattis Ahlström. Vid prisutdelningen närvarar de fyra företag/organisationer 
som blivit nominerade till priset och den slutliga vinnaren presenteras. 2 av våra 
medlemsföretag, Lindab och Scandfilter är nominerade pristagare. Kom och se den spännande 
upplösningen! 
 
Byggmaterialdagen 18 mars 
Byggsektorn är sig inte riktigt lik sedan regeringens rapport ”Skärpning gubbar” publicerades 
i höstas och diskussionerna inom sektorn fortsätter. På Byggmaterialdagen har många av de 
tunga aktörerna samlats för att under Ulf Wickboms ledning bl a diskutera byggkostnader, 
inköpsvägar och aktörernas olika roller. Dagen är ett led i den stora kampanj, som 
byggmaterialindustrierna driver för att förbättra sektorn anseende och där Svensk Ventilation 
deltar. Den börjar kl 09. 30 och Du kan anmäla Dig på Sifu:s hemsida. 
 
Årsmöte 6 maj 
Det är redan nu dags att boka in vårt årsmöte, som kommer att äga rum på Såstaholm i Täby 
norr om Stockholm; en anläggning vi varit på flera gånger tidigare. Årsmötesförhandlingar, 
seminarium, underhållning och trevlig samvaro är som vanligt ingredienserna. En officiell 
inbjudan kommer snart att sändas ut. 
 
 
 
 
 
 
 


