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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna ytterligare två nya 
medlemsföretag. Dessa är: 
 
YIT Building Systems AB 
Ingenjör Bååths Gata, Mimer T2 
721 65 Västerås 
Tel. 021 32 10 00 
Fax. 021-41 71 91 
E-mail: kari.kallio@yit.se 
Kontakt: Kari Kallio 

Hallströms Verkstäder 
Näldenvägen 23 
830 44  Nälden 
Tel. 0640-176 00 
Fax 0640-176 20 
E-mail: nilsake@hallstroms.com 
Kontakt: Nils Åke Hallström 

 
Årsmöte 6 maj 
Inbjudan har nu sänts ut. Glöm inte att anmäla Dig snarast. Årsmötesförhandlingar, 
seminarium, underhållning och trevlig samvaro är som vanligt ingredienserna. Såstaholm i 
Täby, Stockholm, är platsen. 
 
Nordbygg VVS 
Årets mässa med 825 utställare besöktes av ca 60 000 personer. Vi mötte ett stort intresse 
både för kampanjen Bra Ventilation (ca 300 böcker delades ut) och för Brandboken, där vi 
fick ett stort antal beställningar. De 2 seminarier vi deltog i; Brand respektive Bra Ventilation 
var tillsammans med Byggmaterialdagen de mest besökta seminarierna. Seminariet om Bra 
Ventilation hade mer än 120 deltagare, vilket får betraktas som mycket bra.  
 
Bra Ventilation  
Kampanjen startade i samband med seminariet på mässan. Nästa steg är utsändandet av 
debattartiklar till ledande dagstidningar, pressreleaser till alla branschtidningar, ett 
direktutskick till ca 2000 beslutsfattare och konsulter samt planläggning och genomförande av 
stora och små seminarier, kundträffar och möten i vår regi eller tillsamman med VVS-
Tekniska Föreningens lokalföreningar. Vi måste alla hjälpas åt att sprida vårt angelägna och 
seriösa budskap, där boken, som vi bifogar, är det viktigaste redskapet. Mer information 
följer! 
 
Brandboken 
Boken är nu klar och presenterades på ett seminarium på Nordbygg/VVS. Den kommer att 
marknadsföras och distribueras av Svensk Byggtjänst, VVS-Tekniska Föreningen och VVS-



 

Slussen som e-bok. Dessutom säljer vi den till våra medlemmar till ett rabatterat pris (beställ 
via vår hemsida).  
Vi håller också på att undersöka möjligheterna till att starta en kursverksamhet kring 
nyheterna i boken.  
 
Fördjupat samarbete med tidningen Energi & Miljö 
Svensk Ventilation saknar en egen branschtidning, som bedriver en djupare bevakning av 
våra frågor och ger oss en kanal ut på marknaden. Vi har därför inlett ett djupare samarbete 
med tiningen Energi & Miljö, som redan idag är den tidning, som närmast följer vår bransch. 
Samarbetet innebär att vi för en regelbunden dialog med redaktionsledningen om tidningens 
innehåll, inriktning och målgrupper, vilka i allt högre grad också skall innefatta 
fastighetsägare och installatörer. Vi har på en egen sida möjlighet att ge plats för 
branschaktuella artiklar och alla medlemmar uppmanas att ge förslag! Kom också med tips 
om intressanta reportage och aktualiteter. För att öka spridningen i vår bransch erbjuds 
medlemmarna tidningen till rabatterat pris enligt bif erbjudande så att alla medarbetare får 
tillgång till Energi & Miljö. 
 
Future City  
Vinnare i finalen 18 mars 2004 blev Vinstagårdsskolan från Vällingby som tog hem segern i 
Future City med sin stad "New Mork City". På andra plats kom Tungelsta skola med "New 
Work" och på tredje plats Pilängsskolan med "Malmö". Grattis till alla vinnare och till alla 
elever, lärare och mentorer som gjort ett fantastiskt jobb! Läs mer på vår hemsida under 
Nyheter! 
 
Stora Inneklimatpriset 
Kontrollelektronik tilldelas Stora Inneklimatpriset med motiveringen: 
”Företaget har genom ett långsiktigt, målmedvetet arbete med innovativa applikationer av 
frikyla starkt bidragit till teknikens kommersiella genomslag. Inte bara människor utan också 
tekniska system, inte minst de nya generationerna av kommunikationsutrustning, är beroende 
av ett inneklimat av god kvalitet. Med hjälp av Kontrollelektroniks system kan detta klimat 
säkerställas med en långsiktigt mycket begränsad resursanvändning. Med tanke på den 
mycket stora utbyggnaden av 3G har detta en stor betydelse för Sveriges elanvändning. 
Förslaget uppfyller därmed förutsättningarna för priset på ett utmärkt sätt.” 
 
Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services i samarbete med VVS 
Tekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. 
 
Stora Inneklimatpriset - för inneklimat, energi och vvs - tilldelas företag eller organisation 
som till kommersiell användning utvecklat en betydelsefull produkt eller tjänst. För att anses 
som betydelsefull skall produkten ha en innovativ karaktär och bidra till en förbättrad 
inneklimatkvalitet med långsiktigt begränsad resursanvändning. 
 
Moderna museet 
Utdrag ur WSP:s rapport som hade i uppgift att klarlägga skuldfrågan i skandalbygget. 
 



 

Ventilationsanläggningen har innehållit brister som i huvudsak är att hänföra till pro-
jektörernas åtagande och som har påverkat inomhusklimatet, t ex har olämplig placering och 
utformning av tilluftsintag inneburit fukt och risk för föroreningar i tilluften, vissa tekniska 
utrymmen och biutrymmen har saknat ventilation, vissa utrymmen har haft otillräcklig 
ventilation.  
OVK genomfördes först ungefär två år efter inflyttning.  
Mer information finns att hämta på Fastighetsverkets hemsida www.fastighetsverket.se 
 
Ny konjunkturrapport 
Den nya rapporten gjord av Industrifakta finns nu på vår medlemssida, som är tillgänglig via 
lösenord. Rapporten visar på en fortsatt nedgång i år med kanske 5 % men med stora lokala 
variationer. Utsikterna för 2005 visar att nedgången inte fortsätter utan marknaden stabiliseras 
på årets nivå. Stora förskjutningar mellan de olika sektorerna sker och de segment som 
drabbas minst är bostäder och ombyggnader/renoveringar. 
 
AB 92 ersätts med AB 04 
Sedan drygt två år har Byggandets KontraktsKommitté (BKK) arbetat med en revidering av 
allmänna bestämmelser AB 02. Vår representant i BKK är Per Ossmer, VVS-I, samt Per-
Johan Ytterman, Bravida, som medlem i referensgruppen. Förhoppningen är att de nya 
bestämmelserna AB 04 skall bli klara till sommaren. Information och kursverksamhet för 
medlemmarna kommer i så fall att äga rum under hösten 2004. För närmare information om 
aktuellt förslag; besök BKK:s hemsida www.foreningenbkk.org  
 
Organisationstillhörighet 
Den redan förra året träffade överenskommelsen mellan Metall och Byggnads angående 
organisationstillhörighet för kollektivanställda i ventilationsbranschen innebär att vissa av 
dessa successivt kommer att byta fackförbund och bli medlemmar i Byggnads. Detta har 
medfört en viss osäkerhet om arbetsgivartillhörighet främst bland Teknikföretagens 
medlemmar. Teknikföretagen har idag inga avtal med Byggnads. Den lösning som visat sig 
praktiskt genomförbar är att ventilationsinstallatörerna blir medlemmar i VVS-Installatörerna, 
som sedan tecknar ett hängavtal med Byggnads. Det innebär att VVS-I kan företräda 
företagen i alla frågor utom i avtalsförhandlingarna. Från avgiften till VVS-I dras 
medlemsavgiften i Svensk Ventilation. Mer information sänds per brev.  
 
Ansvarig Installatörs kvalitetssystem 
Efter ett möte inom Installatörerna beslöts att kvalitetssystemet inom Ansvarig Installatör 
(AIQ) i sin nuvarande form skall finnas kvar t o m 2005-12-31 och intill dess vara ett godkänt 
kvalitets- och miljöledningssystem inom AI tillsammans med ISO och FR. Under 2004 skall 
Installatörerna besluta om huruvida AIQ skall harmonieras med nya ISO för att eventuellt 
leva vidare. Revision av företagen skall ske under samma villkor som tidigare. Det bedömdes 
som mycket viktigt att revision genomförs som en 3:e parts certifiering för att bibehålla 
trovärdigheten och den höga kvaliteten. 
 



 

 
Internationell fläktkonferens 9-10 november, London 
I höst äger en konferens rum i London som bland annat kommer att handla om  
fläktkonstruktion. Se vidare på Internet 
http://www.imeche.org.uk/conferencesandevents/imeche.asp?page=eventhome.asp&ProductI
d=198 
 

 
 
 
 
 

2 day Conference 
9-Nov-2004 - 10-Nov-2004 
One Birdcage Walk 
London  
Click here for location map  
Click here to download exhibitor information  
   
The industry has recently witnessed significant developments for example; the impact of CFD on fan 
design, the increasingly common application of variable speed, smoke control in the event of fire, 
power station emission control, design for low noise and the use of intelligent CAD. This conference is 
an opportunity for both manufacturers and users of fans to present their experience and findings. 
 
The conference will take place at One Birdcage Walk, London from 9-10 November 2004. Papers are 
welcome on any relevant topic. The following areas are considered the most relevant: 
 
• Fan Design 
• Impact of Technology on Fan Design 
• Compliance with Legislation & Regulations 
• Operation and Maintenance Aspects 
• Equipment & Drives 
• Critical Fans for Cooling Applications 
• Noise & Vibration 
 
If you are carrying out research or innovation in a related subject area, you are invited to share your 
experience with a wide and influential audience by producing and presenting a paper. The first step is 
to prepare a synopsis of your proposed paper. Synopses comprising up to 250 words should be 
submitted to Madeline Willis at the IMechE by 2 February 2004. Email submissions are welcome and 
must contain the author’s full postal address. Email m_willis@imeche.org.uk 


