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Ny medlem  
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna ytterligare ett nytt 
medlemsföretag. 
 
Tebe Vent Service Ab 
Värmdövägen 245 
131 42  Nacka 
Tel: 08-642 34 15 
Fax: 08-644 30 08 
info@tebevent.se 
Kontakt: Åke Eksell 
 
 
Årsmöte 2004 
Vid Föreningens årsmöte, som hade ett 70-tal deltagare, valdes Göran Lindfors, klimatchef på 
YIT, in i styrelsen som en av två vice ordförande. Samtidigt avgick Per-Johan Ytterman, 
Bravida, efter många års utomordentligt förtjänstfullt och framgångsrikt arbete både i styrelse, 
lokalförening och styrgrupper. Ett stort och varmt tack! 
Vid det efterföljande seminariet redogjorde Magnus Everitt och vår konsult Paula 
Hammerskog för vad som gjorts och vad som komma skall i vår kampanj Bra Ventilation. 
Boken, som tryckts i 10 000 ex, är snart slut och har, vad vi kan förstå, väckt både 
uppmärksamhet och gett god information. Beslut om eventuell nytryckning kommer att tas 
innan sommaren. Som avslutning på seminariet visades en ca 12 minuter lång film, som 
sammanfattar vårt budskap. Filmen kommer snart, efter en viss redigering, att kunna laddas 
hem från vår hemsida om man inte väljer att se den där. På hemsidan kommer också en ppt-
presentation med omfattande talmanus att finnas.  
 
 
Brandboken 
Försäljningen av boken har nu kommit igång och ca 400 ex har hittills sålts, en siffra som 
Svensk Byggtjänst betraktar som mycket bra. En omfattande ppt-presentation är snart klar och 
kommer att finnas på vår hemsida. Tillsammans med VVS-Tekniska föreningen planeras ett 
antal lokala seminarier kring boken och dess nyheter. Kontakta gärna ordförande i VVS-
Tekniska föreningen på Din ort för ett gemensamt seminarium! 



 

 
 
 
 
Svart arbetskraft 
På Stockholmsavdelningens initiativ har en kampanj i samarbete med skatteverket startats för 
att försöka förhindra utnyttjande av svart arbetskraft. Kampanjen finns beskriven i senaste 
numret av Energi & Miljö och upplägget kan användas över hela landet. Vi har utvecklat två 
blanketter, SVBU 1 och 2,  med inriktning mot underentreprenörer för 
ventilationsinstallationer och som arbetar under en huvudinstallatör. Blanketten ska försvåra 
för oseriösa företag att erhålla underentreprenader och skall underlätta för respektive 
huvudinstallatör att bedöma om en tilltänkt eller redan anlitad underentreprenör kan antas 
anlita någon form av ”svart arbetskraft”. Avtal mellan huvud- och underentreprenör skall 
innehålla möjlighet att häva avtalet om inte tillfredsställande uppgifter enligt nedanstående 
blanketter kan presenteras. Blanketten kan användas vid alla former av anlitande av 
underentreprenör och finns att hämta på hemsidan tillsammans med användarinstruktioner.  
 
 
Ny omgång av Future City 
Finalen för landets första omgång av tävlingen Future City gick av stapeln på Nordbygg VVS 
med 12 tävlande lag från landets högstadieklasser. Detta första försök blev en stor framgång 
och möttes av stort intresse från elever och lärare på högstadiet. Målsättningen för nästa års 
tävling har satts till 100 tävlande klasser och här behövs Din insats. Har Du barn i aktuell 
ålder, god kontakt med någon lärare på högstadiet eller andra användbara kontakter så tveka 
inte att intressera dem för tävlingen Future City. Fina priser väntar och tävlingen bidrar 
verkligen till att väcka och öka intresset för teknik och samhällsbyggnad vilket är ett första 
nödvändigt steg för att öka rekryteringen till vår bransch. Ni behövs också som mentorer till 
klasserna och att vara länken till näringslivet. Läs mer i foldern och på hemsidan 
www.futurecity.nu! 
 
 
Nytt Vodafone-avtal 
Ramavtalet som Installatörerna har med Vodafone har förbättrats. Nytt är att de som ringer 
mycket till fasta nätet och andra Vodafone-abonnemang kan välja mellan två tariffer. 
Brytgränsen ligger strax under 3 timmars användning per månad. En annan anpassning till 
marknaden är att för alla samtal införs en startavgift, vilken ger lägre minutpris. Nytt är också 
att företaget kan välja att ha olika tariffer för de anställda, t ex en högre fast månadsavgift 
med lägre minutpris för de som ringer mycket. Det nya avtalet gäller från den 20 maj. Läs 
mer om villkor och priser i bifogade broschyr. 


