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Kampanjen Bra Ventilation 
Kampanjen Bra Ventilation har nu avverkat sitt första steg vilket har inneburit bl a följande: 
 

•  Forskningsrapport av prof. Anders Svensson klar och tryckt i 200 ex 
•  Boken ”Luften inne dödar” byggd på rapporten klar och tryckt i 10 000, som redan 

gått åt, 4 000 ex nytryck 
•  Filmen ”Allas rätt till ren luft” på 12 min klar 
•  DM utskick med boken till 2 000 beslutsfattare genomfört 
•  PowerPoint presentation med talmanus klar och tillgänglig på hemsidan 
•  Praktikfall 
•  Seminarium på Nordbygg VVS med ca 120 deltagare 
•  Flera mindre och några större seminarier genomförda eller under planering 
•  Pressreleaser och debattartikel utsända till dags- och fackpress. 
•  Information till flera organisationer, bl a VVS-Tekniska föreningen, som gärna vill 

samarrangera seminarier med oss 
 
Nästa steg är att fortsatt driva kampanjen i stora och små möten enskilt eller tillsammans med 
andra medlemsföretag eller organisationer. Sponsorföretagens utpekade ambassadörer 
kommer här att dra det tyngsta lasset men alla krafter behövs för att föra ut vårt budskap.  Att 
inleda kundmötet med filmen ”Allas rätt till ren luft” och dela ut boken kan vara ett sätt. 
Behöver Du hjälp med arrangemang eller föreläsare så kontakta kansliet! 
 
I anslutning till kampanjen har vi tagit fram en ppt-presentation som kan användas för att 
informera vid personalmöten, kundträffar mm. Presentationen finns både i en svensk och en 
engelsk version på vår hemsida. Till den svenska versionen har vi tagit fram ett talarmanus. 
För att komma åt manuset måste man logga in sig på ”medlems-sidorna”. Om du saknar kod 
och lösenord till vår hemsida kontakta Lena Dansarie, tel. 08-762 7556 eller via mail 
lena.dansarie@svenskventilation.se. 
Presentationerna innehåller många bilder och animeringar, är "tunga", och tar därför lite tid att 
ladda ner till er dator. 
 
I anslutning till boken "Luften inne dödar" har ett antal "Cases" tagits fram som presenterar 
hur några företag och kommuner resonerat kring ventilationslösningar i olika typer av 
byggnader. Ett av casen tar upp Jönköping kommuns synsätt när det gäller LCC vid inköp av 
luftbehandlingsaggregat. Casen är tvåsidiga informationsblad i pdf. Även dessa finns att 
hämta på vår hemsida www.svenskventilation.se 
 



 

 
 
 
Skolseminarium på KTH i Stockholm 30 september 2004 
I samarbete med KTH och VVS-Tekniska Föreningen arrangera vi ett seminarium inom 
kampanjen Bra Ventilation med fokus på skolorna och deras inneklimat. Vi vet sedan tidigare 
att det finns stora problem med dålig luft i skolsalarna och nya undersökningar bekräftar 
detta. Programmet är inte helt klart än, men vi har fått klartecken från professorerna Jan 
Sundell, DTU, Robert Wålinder, Uppsala Universitet och Elisabeth Mundt, KTH. På 
seminariet kommer vi att presentera de nya forskningsrönen om sambandet mellan frisk luft 
och hälsa, flera praktikfall och visa på lösningar. Våra målgrupper är naturligtvis skolfolk i 
vid bemärkelse, myndigheter, fastighetsansvariga, arkitekter och tekniska konsulter. Boka in 
dagen redan nu och bjud gärna redan nu in lämpliga personer. Seminariet är kostnadsfritt och 
avslutas med en enklare buffé. 
 
 
Rotavdraget 
En proposition ligger hos Riksdagen angående ”skattereduktion för utgifter för 
byggandsarbete på bostadshus”. Skattereduktionen uppgår till 30% av utgifter för 
byggnadsarbete. Med byggnadsarbete avses reparationer och underhåll samt om- och 
tillbyggnad av bostadshus. För småhus kan reduktionen uppgå till högst 10.500 kronor och för 
en privatbostadsrätt till högst 5.000 kronor. För hyreshus kan reduktionen uppgå till det 
högsta av 20.000 kronor eller tre gånger fastighetsskatten för bostadsdelen för kalenderåret 
2004. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2004 och tillämpas retroaktivt för 
arbeten som utförts under tiden 15 april 2004 – 30 juni 2005.  
 
 
Ventilation viktigast vid ombyggnader och underhåll 
Industrifakta har nyligen genomfört en undersökning bland ca 300 fastighetsägare rörande 
behov och prioritering av underhåll och ombyggnader. 49 % av de tillfrågade har behov av att 
genomföra åtgärder på sina ventilationssystem, vilket placerar ventilation i topp. Dessutom 
bedömer man att det är de viktigaste åtgärderna bland dem man räknat upp. Den totala 
marknaden för ombyggnader och underhåll uppgår till över 80 mdr kr årligen inklusive 
byggnadstekniska åtgärder. 
Man har också frågat efter vilka krav fastighetsägarna ställer på installationsföretaget och de 
tjänster man utför. Här kommer ”skötselinstruktioner och teknisk dokumentation” först tätt 
följt av ”helhetssyn på tekniska funktioner” och ”funktionsgarantier”. Förmågan att samordna 
olika installationsarbeten liksom möjligheten att ta fram livscykelkalkyler för alternativa 
system rankas också högt. 
 



 

 
 
Höj kompetensen i ditt företag 
Du tar väl vara på möjligheten att vidareutbilda Din personal?!  
Installatörernas Utbildningscentrum IUC och Svensk Ventilation anordnar under hösten flera 
kurser som syftar till att höja kompetensen i branschen. Det gäller kurserna: 
 

•  Montör - Steg 1 
•  Certifierad Montör - steg 2 
•  Ledande Montör - steg 3 
 
Dessa tre kurser anordnas på Scandic Hotell i Kungens kurva, Stockholm. Kurserna kan även 
ordnas på andra ställen i landet. Läs mer i bifogade informationsblad. 
 
 
 

Inneklimatingenjör 
Mälardalens högskola har infört en ny utbildning på 120 poäng som leder till examen som 
inneklimatingenjör. Utbildningen omfattar huvuddragen i tidigare VVS-ingenjörsutbildningar 
men tonvikten ligger på att förstå sambandet mellan byggherrens krav och den systemlösning 
som erfordras för att uppnå kraven och därefter lösa de rent tekniska problemen. Utbildningen 
innehåller kurser som installationsteknik, uppvärmnings- och ventilationsteknik, inneklimat-
teknik. Det finns dessutom ett antal kompletteringskurser i kylteknik, ventilationsbrand-
skydd, teknisk akustik, fjärrvärmeteknik, VA-teknik samt en D-kurs i energioptimering av 
byggnader. Frågor om utbildningen kan besvaras av Adjunkt Bengt Arnryd tel. 021-10 31 92. 
 
 
Vårens rekryteringsenkät 
Vi har under våren genomfört en rekryteringsenkät hos ett antal utvalda medlemsföretag. 
Resultatet redovisas i form av följande nyckeltal. 
 
1)  Rekryteringsbehov på ett års sikt, april 04 – mars -05, per antal anställda 
2)  Totalt nyrekryterade perioden april -03 – mars -04, per antal anställda 
3)  Totalt uppsagda perioden april – 03 – mars -04, per antal anställda 
 
Resultatet enligt ovanstående nyckeltal är: 
 
 Våren -04 Hösten -03 
 

1) 2,5% 1) 3,3% 
2) 4,8% 2) 3,6% 
3) 4,9% 3) 1,6% 

 
 



 

 
 
Ny tid för Nordbygg VVS 2006 
Enligt de ursprungliga planerna skulle utställningen äga rum vecka 8 år 2006. Många 
medlemmar har påpekat det olämpliga med den tidpunkten; veckan innan sportlovet i 
Stockholm och delar av Mälardalen samt inte minst veckan innan den stora VVS-
utställningen i Milano. Efter diskussioner med mässledningen och samråd med medlemmar 
har nu bestämts att mässan kommer att arrangeras vecka 04 år 2006. 
 
 
Avtal med VVS-Installatörerna nu helt klart 
Vi har tidigare informerat om de överläggningar som förts mellan VVS-Installatörerna, VVS-
I och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, angående kollektivavtal för de företag 
som i dag är medlemmar i organisationen Svensk Ventilation. Bakgrunden är naturligtvis den 
gränsdragningsöverenskommelse som träffats mellan Byggnads och Metall angående 
organisationstillhörigheten för sysselsatta i ventilationsbranschen. Med anledning av detta har 
viss oklarhet rått, främst bland de av Teknikföretagens medlemmar som är verksamma i 
ventilationssektorn, kring vilken arbetsgivareorganisation man bör tillhöra.  
 
Förhandlingarna med Byggnads har nu äntligen slutförts. VVS-Installatörerna och Byggnads 
har träffat ett hängavtal med den innebörden att de ventilationsföretag som väljer att bli 
medlemmar hos VVS-I skall för sina anställda tillämpa det gällande kollektivavtalet för 
ventilationsarbete mellan Byggnads och Plåtslagerierna Riksförbund, PLR. 
 
Vi har tidigare i brev informerat om avgifterna för ventilationsföretagets medlemskap i  
VVS-I. Viktigt är att påpeka att för medlemmar i Svensk Ventilation blir avgiften till VVS-I 
reducerad med medlemsavgiften till Svensk Ventilation, som ju fortsatt arbetar med alla 
branschfrågor för ventilationsföretagen. 
 
 
Nytt nummer av ”Aktuellt från byggmaterialindustrierna” 
Vi bifogar nr 3, 2004 av informationsskriften från Byggmaterialindustrierna. 
 
 
Kurser i AB 04 
I en långdragen process håller BKK (Byggandets KontraktsKommitté) på att modernisera   
AB 92 och arbetsnamnet är fortfarande AB 04. IUC har därför planerat in ett antal kurser för 
att gå igenom de nyheter, som kommer att finnas i AB 04. Kursprogam och sammanställning 
av tider och platser bifogas. Anmäl Dig snarast; om inte det nya avtalet är klart vid 
kurstillfället kommer kurserna att flyttas i tid. 
 



 

 
Guldmedalj 
Vi gratulerar Gerald Engström, VD för Systemairkoncernen tillika styrelseordförande i 
Svensk Ventilation, som tilldelats Mälardalens Handelskammares guldmedalj 2004. 
Motiveringen löd: 
 
"För ett entreprenörskap utöver det vanliga. Sedan starten 1974 har Gerald på ett föredömligt 
sätt utvecklat företaget med en stabil tillväxt på en global marknad. Han har dessutom visat att 
det går att framgångsrikt driva en internationell verksamhet från en mindre ort i Bergslagen." 
 

Semesterstängt  
Vi håller kansliet stängt för semester under veckorna 29, 30 och 31. Vi önskar er alla en skön 
sommar! 
 
 
Ingvar  Lena  Magnus 


