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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid sitt senaste styrelsemöte glädjen att hälsa två företag välkomna 
som nya medlemmar i vår förening. 
 
Flexivent AB 
Solkraftsvägen 25 
135 40  Stockholm 
Tel. 08-798 50 00 
Fax: 08-798 50 15 
E-post: info@flexivent.se 
Kontakt: Hans Holmberg 

Servicebolaget i Sverige AB 
Drottninggatan 6 
824 30  Hudiksvall 
Tel. 0650-54 08 61 
Fax : 0650-54 08 62 
E-post : ake.ekblom@servicebolaget.se 
Kontakt Åke Ekblom 

 
 
Rapport från årsmötet 
Ett historiskt steg togs på årsmötet när Mia Lewis på Ahlsell, blev första kvinnan någonsin att 
väljas in i Svensk Ventilations styrelse vid årsmötet på Såstaholm utanför Täby där ett 70-tal 
medlemmar hade samlats, som vanligt i strålande sol. Förutom Mia Lewis valdes också Göran 
Engdahl från Sydtotal in och Tommy Johansson, Skanska Inneklimat, och Bengt Lindahl, 
Bevego; avtackades för sitt arbete i styrelsen. Ett särskilt tack riktades till Kurt Jonsson, som 
efter ett långvarigt och förtjänstfullt arbete på många poster i Föreningen nu lämnade sitt sista 
uppdrag som ordförande i standardiseringskommittén TK170. 
Dagens föredragshållare var Ingvar Andersson som är huvudsekreterare/kommunikatör i 
Byggkommittén som skall bygga upp och samordna ett utvecklingsprogram under 3 år för 
byggsektorn. Syftet är att ta tag i de problem, som bland annat redovisats i Byggkommissions 
rapport ”Skärpning gubbar”, med statisk konkurrens och låg produktivitet. 
Paula Hammerskog berättade sedan mer om arbetet med kampanjen Bra Ventilation. Hon 
vittnade om ett ökat intresse från medierna för området inomhusklimat genom artiklar och tv-
inslag. innan det var dags att för middag och fest gjorde Magnus Everitt, tekniskt ansvarig på 
Svensk Ventilation, en snabbgenomgång av hur man arbetat med standardisering av drift- och 
underhållsinstruktioner för branschen.  
 



 

 
 
Ny AFS 2005:15 Vibrationer 
Från och med första juli gäller de nya reglerna, Arbetslivsinstitutet i Umeå har en databas med 
vibrationsnivåer för handhållna maskiner. Vibrationsnivåerna hittas i databasen med adress 
http://umetech.niwl.se .  
 
 
Nytt ramavtal med Vodafone 
Från 15 maj gäller nytt avtal om mobiltelefoni med Vodafone. Avtalet ger dels en sänkning av 
både månads- och minutavgifterna, men också fler abonnemangsformer (tariffer) att välja 
mellan.  
 
De som ringer lite väljer alternativet ”Låg” och de som ringer mer väljer alternativet ”Max". 
Dessa båda tariffer kan kompletteras med Intern Telefoni. Värt att notera är att alla samtal, 
dvs. både till fasta nätet och även annan mobiloperatör, har samma minutavgift. 
 
För de som ringer mycket inom Vodafone-nätet och till fasta nätet passar tariffen ”Kollega” 
bra. Där är samtal inom Vodafone-nätet t o m utan debitering. 
 
För att ändra abonnemang, kontakta Vodafones kundtjänst 020-22 22 22. Hos kundtjänst får 
du även hjälp att teckna tjänsten Intern Telefoni. 
 
Avtalet i korthet   
Installatörerna Låg  
Månadsavgift 80 kr  
Alla nät dygnet runt inkl EuroVoice 1,21 kr  
Pris per SMS. 0,73 kr  
Startavgift 0,26 kr  
 

Installatörerna Max  
Månadsavgift 161 kr  
Alla nät dygnet runt inkl EuroVoice 0,80 kr  
Pris per SMS. 0,73 kr  
Startavgift 0,26 kr  
 

Installatörerna Intern Telefoni (tillägg till 
låg o max)  
Månadsavgift 26 kr  
Minutpris dygnet runt internt 0,19 kr  
Startavgift 0,26 kr  
 

Installatörerna Kollega  
Månadsavgift 199 kr  
Fasta nätet dygnet runt inkl EuroVoice 0,48 
kr  
Inom Vodafones nät 0,00 kr  
Till annan mobiloperatör. 1,59 kr  
Pris per SMS. 0,73 kr  
Startavgift 0,26 kr  

 
 
Hos återförsäljare Vodafone Stores, Dialect-kedjan och TeleProffs, finns ett antal erbjudande 
vid nyteckning och förlängning av abonnemang. De kan också hjälpa till med val av 
abonnemangsform. 
Avtalet har nummer 1791. 


