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Bra Ventilation 
Efter kampanjstarten på mässan har vi haft en omfattande pressbearbetning av ett 50-tal 
ledande tidningar landet runt samt naturligtvis branschtidningarna. Kampanjmaterial i form av 
en PowerPoint -presentation med talmanus är under produktion tillsammans med en 
dokumentation av seminariet på Nordbygg VVS. Alla bilder från föredragen finns nu på vår 
hemsida liksom en del övrig information om kampanjen. Vi har börjat planera för några stora 
seminarier efter semestern och hoppas att många lokala seminarier kommer att genomföras så 
snart allt material är färdigt.  
 
 
VVS-Tekniska Föreningen 
Föreningens lokalavdelningar informerades vid ett möte i v17 om de kampanjer och 
aktiviteter vi arbetar med där vi föreslog ett nära samarbete på det lokala planet; något som 
genast accepterades. Ta kontakt med dem och planera för gemensamma aktiviteter. Namn och 
adresser finner Du på deras hemsida www.siki.se 
 
 
Påbyggnad inom VVS-projektering 40 poäng - 
Kvällsundervisning och distansstudier  
 
Stockholms Miljöcenter startar till hösten en påbyggnadsutbildning inom VVS-projektering. 
Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom VVS-projektering och vänder sig till 
dem som vill utveckla sina kunskaper inom området. 
 
Utbildningen bedrivs på kvällstid, helger och delvis på distans. Ungefär hälften av under-
visningen sker på kvällstid (två tillfällen per vecka), den andra hälften består av egna studier 
och projektarbeten. Vid några tillfällen per termin kommer det också att vara undervisning/ 
examinationer på helgen. Även examensarbetet kan genomföras på distans eller flexibel 
arbetstid, däremot skall LIA (Lärande i Arbete) genomföras på heltid.  
 
Fakta 
Antal platser 25 st 
Utbildningsform Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 
Utbildningsstart v 35 – 2004 (preliminärt) 
Examen v 24 – 2005 (preliminärt) 



 

 
 
 
Behörighet 
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs minst 80 poängs utbildning (KY 
eller högskola) inom området installationsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Urval 
kommer att ske med hjälp av betyg, intervjuer och kunskapsprov. 
 
Läs mer i bifogdet informationsblad. För ytterligare information, vänligen kontakta oss. 
 
Utbildningen startar för första gången i höst och upplägget kan komma att förändras beroende 
på antalet sökande etc. 
 
 
IUC – KY utbildning 
Vi bifogar även information om IUC:s 100 poängskurs KY Installation. Efter genomförd 
utbildning kan du arbeta som projektledare, konstruktör eller teknisk säljare. 
 
 
Affärsjuridisk service 
Sedan flera år har medlemmarna i Svensk Ventilation tillgång till kvalificerad affärsjuridisk 
service, särskilt vad gäller entreprenadrättsliga frågor. Korta frågor och svar är gratis (ingår i 
medlemsavgiften). Det kan vara fråga om ett telefonsamtal, faxmeddelande eller frågor per e-
mail. Blir det tal om mer omfattande genomläsning får man betala för tjänsten.  
 
Frågorna kan ställas till VVS-I:s förbundsjurist Per Ossmer, tfn 08-7627536, 
per.ossmer@vvsi.se. 
 
 
Brandboken 
Vi arbetar med ett presentationsmaterial kring nyheterna i boken, som snart kommer att finnas 
på vår hemsida. Ett talmanus kommer också att finnas. Våra distributörer annonserar nu för 
boken och Svensk Byggtjänst har rapporterat en god försäljning. Liksom Bra Ventilation är 
Brandboken ett utmärkt ämne för lokala möten; gärna tillsammans med VVS-Tekniska 
Föreningen.  
 
 
Byggmaterialindustrierna 
Bifogat finner Du en broschyr, som beskriver industrisektorn, och som utgör en del i den 
treåriga kampanj Du kan läsa mer om i likaledes bifogade nyhetsblad. På hemsidan kan Du 
ladda hem en bildserie om Byggmaterialindustrierna att använda i lämpliga sammanhang. 


