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Stöd till småföretag 
Nutek kommer att ge produktutvecklingsstöd på totalt ca 60 milj kronor till småföretag (1-100 
anställda). Ett 15-20 tal sk partnerskap med regional förankring kommer att bildas. Dessa 
partnerskap kommer sedan att fördela ca 3 milj kronor vardera med minst 100 kkr per projekt, 
dock max 50% av kostnaderna. Läs mer på www.nutek.se/sb/d/522/a/2726. 
 
 
Standarder på remiss 
Följande standardförslag är på remiss under våren: 
00156058  Ventilation for buildings – Cooling load svar i maj 
00156077  Ventilation for buildings – Calculation methods for air flow rates in 
commercial buildings svar i maj 
00156078  Ventilation for buildings- Calculation methods for energy losses due to 
ventilation and infiltration in commercial buildings svar i maj 
00156083  Ventilation for buildings- Chilled beams-testing and rating of active chilled 
beams svar i juni 
00156086 Ventilation for buildings- Ductwork-Requirements for ductwork componets to 
facilitate maintenance of ductwork systems svar i april 
 
Om ni är intresserade att lämna synpunkter kontakta Magnus Everitt, E-mail 
magnus.everitt@svenskventilation.se 
 
 
Försvaret kan bidra med kvalificerad arbetskraft 
Försvarsbeslutet 2004 innebär att många kvalificerade försvars- och civilanställda kommer att 
sägas upp. Det handlar om 600-800 officerare och 200-400 civilanställda, alla med god 
utbildning och goda ledaregenskaper. Bl a finns många yrkeskunniga inom alla 
installationsområden som vs-, el-, kyl- och ventilation, svetsare och datafolk. Dessa personer 
kommer att ha lön under uppsägningstiden och få kompetensutveckling genom sin 
Trygghetsstiftelse. Inventera era behov av kompetent arbetskraft särskilt nu när konjunkturen 
vänder uppåt. Intresserade kontaktar kansliet för ytterligare information. 
 
 
Kvalificerad Yrkesutbildning 2005 – IUC 
IUC startar i höst återigen kvalificerad yrkesutbildning inom installation, eldistribution och 
kyla. Efter avslutad utbildning kan du bl a arbeta som projektledare, konstruktör eller 
tekniker. Läs mer om utbildningarna i bifogade broschyr från IUC i Katrineholm.  



 

 
 
Reviderad branschstandard för ritningsbeteckningar 
Vi har reviderat vår branschstandard för ritningsbeteckningar. Detta har uppmärksammats av 
Svensk Byggtjänst som i sitt senaste nummer av Bygginfo PM har information om dessa 
förändringar. Bygginfo PM distribueras till ett stort antal VVS- konsulter och för er som inte 
använder standarden är det ett gyllene tillfälle att låta ”er ” konsult börja använda den. 
Standarden finns på vår hemsida www.svenskventilation.se för nedladdning, klicka på 
”nyheter” så hittar du dem.  
 
 
Årsmöte 12 maj 
Det är redan nu dags att boka in vårt årsmöte, som kommer att äga rum på Såstaholm i Täby 
norr om Stockholm; en anläggning vi varit på flera gånger tidigare. En officiell inbjudan 
kommer snart att sändas ut. 
 
 
Sydbygg 12 – 14 april i Malmö och Bra Ventilation  
Som tidigare anmälts anordnar Svensk Ventilation 13 april ett seminarium på mässan med 
rubriken ”Varför skall vi ventilera våra bostäder?” Seminariet utgör också starten för vår 
fortsatta kampanj Bra Ventilation med inriktning bostäder och den nya boken om 
bostadsventilation kommer att vara klar. På tisdagen anordnas Byggmaterialdagen, där Lindab 
och Swegon kommer att medverka med föredrag och där regeringens nationella bygg-
samordnare Sonny Modig kommer att delta. På torsdagen arrangerar Rådet för Byggkvalitet – 
BQR – ett seminarium om förlängda garantitider. Du kan läsa mer på www.sydbygg.com 
Passa på att bjuda in kunder och konsulter till vårt seminarium; behöver Du hjälp med utskick 
så kontakta Lena. 
 
 
Inomhusmiljödagen i Gävle 9 mars 
Du har väl inte glömt att anmäla Dig till den fullmatade och intressanta dagen på högskolan i 
Gävle under professor Mats Sandberg? Om så är fallet – anmäl Dig på 
www.hig.se/tb/inomdag  
 
 
Inomhusluft 2005 
10-11 maj arrangerar Karolinska institutet tillsammans med VVS-Tekniska föreningen en 
konferens om inomhusluft. Se bif program. 
 
 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna 
Årets första nummer bifogas. Där kan Du bl a läsa om det allt intensivare arbetet inom 
BASTA-projektet 


