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Framtidens ingenjörer 
Nu är det hög tid att anmäla sig till Future City 2004/2005! 
 
Återupplev Future City-finalen 2004 på www.futurecity.nu/2004.asp.  
Där hittar du förutom bilder från finalen även filmen som spelades in på finaldagen.  
Nu är det också hög tid för alla skolor att anmäla sig inför Future City 2005/2005.  
Sista anmälningsdag är 17 september 
Det behövs mentorer - ställ upp ! 

Mentorn ska vara en yrkesverksam ingenjör eller arkitekt som har tid att ägna någon timme då 
och då åt att stötta sitt lag. Mentorskapet för ett lag kan också delas av en grupp ingenjörer, 
kanske från samma arbetsplats, som på så sätt kan dela upp arbetsuppgifterna mellan sig och 
förhoppningsvis bidra ännu mer till laget. 
 
Anmäl ditt lag på www.futurecity.nu/register.asp.  
 
 

Lokalordföranden träffades på Aske herrgård  
 
Lokalordföranden i Svensk Ventilation träffades i augusti under en eftermiddag-kväll. 
På programmet stod bland annat en genomgång av konkurrens och marknadsföringslagen. 
Två advokater från Mannerheim & Svartling informerade om vad som är tillåtet respektive 
inte att diskutera inom en branschorganisation. Information gavs också om vad som kan anses 
som mutor och bestickning. 
Lönsamheten och nyckeltal presenterades av  VVSsiffror som tillsammans med VVS-I tagit 
fram en guide som ges ut tre gånger per år och omfattar för närvarande rörbranschen men 
kommer att omfatta även ventilationsbranschen.(www.vvssiffror.se)  
Våra aktuella projekt gicks igenom och speciellt projektet Bra Ventilation där 
ambassadörerna och presentationsmaterialet som är framtaget redovisades. 
Sammankomsten avslutades med Kubb-spel och gemensam middag. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bra Ventilation  
Kampanjarbetet fortsätter nu efter semestern med bl a följande aktiviteter 
 
Ambassadörsmöte 
23 augusti anordnades ett möte med sponsorföretagens ambassadörer med syfte att  

 gå igenom kampanjen och allt det material, som nu finns framme 
 starta planeringen av lokala aktiviteter 

Till mötet hade alla underlag och material samlats i en pärm, som i första hand kommer att 
delas ut till alla sponsorföretag och lokalordförande. Ambassadörerna startade planering av 
aktiviteter i första hand i tre geografiska områden; Malmö, Göteborg och Stockholm. 
Planeringen kommer att fortsätta och kontakt tas med resp lokalordförande. 
 
Kampanjmaterial 
Det mesta materialet finns nu också tillgängligt på vår hemsida och det senaste tillskottet är 
den färdiga filmen, som även kan laddas ner. Använd den gärna i samband med kundmöten, 
kanske som en inledning, och komplettera med att dela ut boken. På så sätt sprider vi enkelt 
vårt budskap och når successivt ut till hela vår målgrupp. Hör av Dig till Lena Dansarie om 
Du behöver mer material.  
 
Lunchseminarium i Stockholm 6 september 
VVS-Tekniska föreningen anordnar ett lunchseminarium på temat Bra Ventilation med 
Magnus Everitt som föreläsare. I våra kontakter med föreningen har det visat sig att de är 
mycket intresserade att få ut budskapet. Hör av Dig om Du behöver hjälp eller material för att 
ordna motsvarande seminarium på Din ort. 
 
Skolseminarium i Stockholm 30 september 
I samarbete med KTH och VVS-Tekniska föreningen arrangerar vi ett seminarium om 
skolans inneklimat på KTH. Föreläsare är bl a professorerna Jan Sundell, Robert Wålinder 
och Elisabeth Mundt. Inbjudan bifogas.  
 
Installatörernas Dag 3 november 
Även i år kommer vi att arrangera Installatörernas Dag i Stockholm; den här gången på 
Münchenbryggerierna. Tema kommer bl a att vara EU:s Energidirektiv och energi-
effektivisering, arbetskraftsinvandring från de nya EU-länderna och nya samverkansformer 
vid byggnation. Boka in dagen redan nu! 
 
Industrifaktas budgetseminarium 15 september 
För mer information; se vår hemsida. Medlemmar i Svensk Ventilation får 15 % rabatt på 
seminariekostnaden. 


