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Nya medlemmar 
Vi hälsar följande företag välkomna som medlemmar i Svensk Ventilation 
 
Rec Indovent AB 
Box 37 
431 21  Mölndal 
Tel. 031-675500 
Fax. 031-276701 
E-post. goran.floman@rec-indovent.se 
Kontakt. Göran Floman 

Broberg Energiforum AB 
Box 2071 
196 02  Kungsängen 
Tel. 08-58171465 
Fax. 08-58171990 
E-post. Bo.broberg@tele2.se 
Kontakt. Bo Broberg 
 

HA Ventilation AB 
Hardemogatan 17 
124 67  Bandhagen 
Tel. 08-6471420 
Fax. 08-55623710 
E-post. lars@havent.se 
Kontakt. Lars Lagelius 

 

 
 
Ny Standard Publicerad 
SS-EN ISO 7235 Akustik - Mätmetod för kanalanslutna ljuddämpare och luftdon - 
Insättningsdämpning, strömningsljud och totalt tryckfall  
 
 
Fastställda standarder under SIS TK 170 
Luftbehandlingsteknik 
På Svensk Ventilations hemsida finns under rubriken Teknik / Marknad en förteckning över 
fastställda standarder. Dessa kan beställas från SIS www.sis.se. 
 



 

 
 
Nytt sätt att beräkna SFP-värden 
Beräkning av SFP-värden skall numer ske i enlighet med SS-EN-13779:2004. 
V-skrift 1995:1 (rev 2000) utgår därmed. 
 
 
Särtryck Brandboken 
Ni har väl inte glömt att beställa särtrycket till era montörer. Pris 25 kr för medlemmar övriga 
betalar 90 kr exkl moms. 
 
 
Byggvarudeklarationer 
Påminnelse till tillverkande bolag: BVD-möte den 17 november kl 10:00 på Installatörernas 
hus i Stockholm. 
Anmälan till Magnus Everitt tel. 08-762 75 53, e-post magnus.everitt@svenskventilation.se. 
 
 
Välmående, frisk personal ökar konkurrenskraften för 
företagen 
5 000 företag runt om i Sverige ska få chansen att bli attraktivare arbetsgivare. Det är 
ambitionen när Installatörerna i oktober lanserar Korpen Hälsodiplomering bland sina 
medlemsföretag. Läs mer i bifogade folder. 
 
 
Möte med ministern 
Den 5 oktober inbjöds ett antal organisationsrepresentanter från byggsektorn, däribland 
Svensk Ventilation, till dialog med samhällsbyggnadsministern och hennes närmaste 
medarbetare om upprustningsbehovet av det befintliga bostadsbeståndet. På mötet deltog 
också representanter för Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialindustrierna och de större 
byggentreprenörerna. 
 
Enligt Boverkets bedömning behöver cirka 0,5-1,3 miljoner lägenheter upprustas under de 
närmaste 15-20 åren. 
 
Samtliga deltagare gavs möjligheter att under tre timmar framföra och diskutera hur vi skulle 
kunna hjälpas åt för att finna bra gemensamma lösningar inför utmaningen att upprusta 
rekordårens bostadsbestånd på ett föredömligt socialt, ekonomiskt och miljömässigt sätt, 
inklusive energieffektiviseringar med mera. Svensk Ventilation informerade naturligtvis om 
möjligheterna till energibesparing i samband med förbättrad ventilation och om det starka 
sambandet mellan frisk luft och hälsa samt delade ut boken ”Andnöd”. 
 
Ministern ansåg att mötet varit lärorikt och lovade att återkomma till nya samtal med 
byggprocessens alla aktörer. 
 



 

 
 
Tematidning om Inomhusklimat 
Tematidningen, som producerats av VVS-Forum, medsänds som bilaga. 
 
 
Kursprogram IUC 
Vi bifogar IUC:s kursprogram med information om deras aktuella kursutbud. 


