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Allergimässan i Malmö 
26-27 januari genomfördes allergimässan i Malmö Mässhallar med ca 700 delegater. Dessa 
hade tillfälle att ta med sig ett ex av Luftboken, som fanns utlagd. På det anslutande 
Allergitorget fanns Svensk Ventilation med information om vår kampanj och med möjlighet 
att beställa boken. Scandfilter och Camfil, som höll ett föredrag om filtrering, fanns också på 
plats. 
 
Energitinget i Eskilstuna 8 – 9 mars 
Ett av årets tema är naturligtvis energieffektivisering i byggnader, men det finns även många 
andra intressanta ämnen. Se hela programmet på www.sverigesenergiting.se  
 
Inomhusmiljödagen i Gävle 9 mars 
Högskolan i Gävle avd. för Inomhusmiljö anordnar seminarium om inomhusmiljön den 9 
mars. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med ventilation och inomhusmiljö. Program 
och anmälan hittar du på www.hig.se/tb/inomdag. 
 
Byggmaterialmässa i Sollentuna 27 – 28 april 
EasyFairs arrangerar en byggmaterialmässa i Sollentuna Expo Center. För mer information se 
www.easyfairs.com  
 
Broschyr AB 04 
Läs om de viktigaste nyheterna i AB 04 i bifogad broschyr. Viktiga hållpunkter i de nya 
bestämmelserna är kvalitetsstyrning, garanti och kommunikation. 
 
Domän .eu 
Det förekommer att mindre seriösa aktörer ringer runt till företag och erbjuder ”förbokningar” 
av domänadresser på domänet .eu. Se upp med detta! Det går ännu inte att varken förboka 
eller köpa domäner med .eu. När det blir dags för registrering på det nya eu-domänet kommer 
det att ske genom det svenska organet NIC-SE:s återförsäljare. Läs mer på 
www.euroid.org/en/home.php?n=107 
 
Aktuella kurser från IUC 
Vidareutbilda dig och din personal! IUC har tagit fram ett antal kurser som specialdesignats 
för projektledare inom installationsbranschen. Läs mer om IUC:s kurser i bifogade 
informationsblad och på deras hemsida www.iuc.katrineholm.se. 
 



 

 
Förbättrad hemsida 
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår hemsida. Nu kan ni hitta aktuell mediainformation 
om branschen på vår första sida. Vi har en ny tjänst som gör att ni, förutom medlemsnytt som 
bevakar medlemsföretagen, också får bevakning av hur hela branschen i stort uppmärk-
sammas i media. Vi uppdaterar sidan varje dag med information som finns i övrig media i 
hela Sverige. Läs den! www.svenskventilation.se  
 
Bra Ventilation 2005 
Arbetet med att kampanjmaterialet för den fortsatta kampanjen med inriktning 
bostadsventilation är i full gång och kapitlen i den kommande boken växer nu fram i rask takt. 
Meningen är ju att starten skall gå på mässan Sydbygg i Malmö 12-14 april, där vi har ett 
bostadsseminarium. Bilder med talarmanus, debattartiklar och bearbetning av lämpliga media 
är andra beståndsdelar, som skall komplettera den informationsverksamhet, som 
medlemsföretagen kontinuerligt bedriver i sitt normala marknadsarbete. För att vi skall få upp 
och hålla kvar frågan om frisk luft på dagordningen måste vi envist upprepa vårt budskap till 
de rätta målgrupperna. Kampanjen finansieras liksom tidigare i huvudsak av frivilliga bidrag 
från våra medlemsföretag. Har Ditt företag ännu inte anmält sig så kontakta 
lena.dansarie@svenskventilation.se eller ring 08-762 75 56, så att Du kan vara med och 
utveckla vår framtid. Vi behöver alla tänkbara resurser för att lyckas! 
Under februari månad planerar vi att sända ut ett case om Moderna Museet till 
fastighetsägare, konsulter och arkitekter. 
 
Läget i byggsektorn allt bättre! 
Konjunkturinstitutets senaste barometer visar att byggkonjunkturen är på väg uppåt. 
Byggandet steg mot slutet av förra året och orderingången har ökat ytterligare. Även 
sysselsättningen har stigit något och företagen är optimistiska inför första kvartalet i år. 
Byggandet väntas öka ytterligare under perioden och på ett års sikt räknar ungefär hälften av 
företagen med att aktiviteten kommer att öka. Läs hela rapporten på www.konj.se   
 
 


