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Nordbygg/VVS 2006 
Mässan, som kommer att äga rum i vecka 4 börjar bli fullbokad. I slutet på oktober hade 311 
företag anmält sig och de bra platserna börjar ta slut. Mässan kommer att vara öppen tisdag – 
fredag kl 09 00 till 17 00 utom torsdag, då man stänger kl 19 00. Som tidigare år kommer det 
att arrangeras ett antal seminarier och om Du har idéer om aktuella ämnen så kontakta gärna 
Ingvar Ygberg tel 08-762 75 55 eller ingvar.ygberg@svenskventilation.se  
 
Nytt Vodafone – avtal 
Vodafone sänker återigen priset för er som har mobiltelefoni via Installatörernas ramavtal. 
Priset för interna samtal, om företaget tecknat sådant avtal, är så lågt som 19 öre/min dygnet 
runt. Avtalet innehåller två tariffer, brytgränsen ligger strax under 3 timmars användning per 
månad. Ringer du mindre väljer du Prisplan Låg, ringer du mer väljer du Prisplan Max. 
 
Prisplan Låg Prisplan Max 
Månadsavgift 95:- 
07.00 19.00 1,19 
19.00 – 07.00 0,80 
Till annan mobil- 1,65 
operatör 
 
Startavgift per samtal 0,26 
Pris per SMS 0,80 

Månadsavgift 184:- 
07.00 – 07.00 0,59 
 
Till annan mobil- 1,65 
operatör 
 
Startavgift per samtal 0,26 
Pris per SMS 0,80 
 

Intern Telefoni (även avtalsformen Mobilgrupp) 
Anslutningsavgift 50:- 
per abonnemang 
Månadsavgift 35:- 
per abonnemang 

Avgift per minut  0,19 
dygnet runt 
Startavgift per samtal 0,26 

 
För mer information om avtalet , ändring av pristariff eller teckning av tjänsten Intern 
Telefoni, kontakta Vodafones Kundtjänst på tel. 020-22 22 22. Vårt avtal har nummer 1791. 



 

 
 
 
AB 04 ute på marknaden 
Viktiga ändringar i AB 04 jämfört med AB 92 är: 

•  Beställaren får ett större ansvar för 
samordningen och konsekvent upp-
delning av olika entreprenörers 
handlingar. Beställarens projektering 
ska bygga på en fackmässig under-
sökning av objektet. 

•  Entreprenören ska upprätta kvalitets- 
 och miljöplaner (och följa dem). 

•  Krav på skriftlighet vid beställning av 
ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggs-
arbeten, avgående arbeten), dock finns 
många undantag. Entreprenören är 
berättigad till ersättning vid hinder som 
beror på dröjsmål med svar från 
beställaren, när entreprenören anmält 
behov av större ÄTA-arbeten. 

•  Startmöte ska hållas innan entre-
 prenaden påbörjas. 

 

•  Om entreprenören hindras och 
behöver tidsförlängning/skadestånd 
och detta beror på beställaren, ska 
beställaren bevisa att han inte rår för de 
hindrande omständligheterna (s k 
kontrollansvar) 

•  2-års garantiansvar för vara och 
material. 5-års garantiansvar för s k 
arbetsprestation. Efter garantitidernas 
utgång ansvar på vanligt sätt (ej 
garanti) till och med år 10 för väsentligt 
fel och vårdslöshet. 

•  Synliga fel kan reklameras upp till 18 
 månader efter godkänd slutbesiktning 

•  Dokument och intyg kan ersätta 
sedvanlig slutbesiktning på plats. Fel i 
exempelvis kvalitetsplan/ intyg är att 
anse som dolt fel.  

 
 
Bra Ventilation  
I dagarna har en ny debattartikel om skolans inneklimat sänts ut till ett 50-tal dagstidningar 
och vi hoppas att åtminstone ett 10-tal publicerar den. Genom vår mediabevakning kan vi 
konstatera ett allt större intresse för kvaliteten på inneluften eftersom allt fler artiklar handlar 
om dålig ventilation, framför allt i skolorna. Planeringsarbetet för den fortsatta kampanjen är 
nu i full gång och luften i våra bostäder kommer att vara ett tema bland flera. Under nästa 
vecka kommer ett nytt praktikfall, Jönköpings Läns Landsting, att distribueras till ca 2000 
byggherrar, fastighetsförvaltare och –bolag, arkitekter och konsulter samt aktuella 
myndigheter. 
 
Installatörernas Dag 2004 
3 november samlades ca 150 deltagare till Installatörernas Dag på Münchenbryggerierna i 
Stockholm. Vill Du veta vad som avhandlades och få kommentarer från debattdeltagarna så 
gå in på www.installatorerna.com och läs mer. 
 


