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Nya medlemmar 
Vi hälsar följande företag välkomet som medlem i Svensk Ventilation: 
 
Gisip AB 
Industrigatan 5 
541 57  Skövde 
Tel. 0500-450400 
Fax. 0500-450906 
E-post. info@gisip.se 
Kontakt: Magnus Franzén 

 

 
 
BVD 
Remissvar på Kretsloppsrådets förslag till nya byggvarudeklarationer kommer att skickas in i 
början av februari. Svaret kommer finnas tillgängligt på vår hemsida 
www.svenskventilation.se.   
 
 
Nordbygg – VVS. Många besökare och diskussion om nya R1 
Årets mässa, som låg vid en något ovanlig tidpunkt, lockade ca 55 000 besökare, vilket är 
något fler än förra gången om man inte räknar med lördagen. De allra flesta utställande 
företag var också mycket nöjda med de fyra dagarna; bra med besökare och bra besökare. 
Traditionsenligt arrangerade Svensk Ventilation på tisdagen en buffé för utställande med-
lemmar. En buffé dit det kom fler än 50 personer, vilket är nytt rekord. 
 
I samband med mässan hölls ett seminarium under ledning av projektledaren Lars Ekberg, 
CIT Chalmers Industriteknik, om den nya ”R1”an, som nu är under framtagning. Vid 
seminariet framkom ett stort antal synpunkter och kommentarer, som nu skall inarbetas i den 
slutliga versionen, som beräknas ligga klar i april/maj. Målsättningen är att göra R1 till det 
instrument alla parter i byggprocessen kan använda för att klassificera inneklimatet. Det 
skulle underlätta kommunikationen och förebygga missförstånd. Dessutom vill vi påvisa det 
starka sambandet mellan ett bra inneklimat, minskat antal sjukdagar och höjd prestationsnivå, 
vilket gör det enkelt att ekonomiskt motivera investeringar i ett bra inneklimat. Seminariet 
kan betraktas som startpunkten för årets tema i vår fortsatta kampanj ”Bra Ventilation”. 
 
 
TK170-blad 
Ni får lite information om vad arbetsgruppen inom SIS TK170 arbetar med i bifogade 
infoblad. 



 

 
 
 
Garantiguiden från BQR på remiss 
Rådet för byggkvalitet, BQR, har tagit fram ett förslag på en guide för vad man skall tänka på 
och vilka avtalsförändringar som behövs när beställaren kräver längre garantitider än 5 år. 
Förslaget finner du på www.skaaret.com/bqr. Sänd dina synpunkter och förslag till Ingvar 
eller Magnus senast 20 februari. Vi har också ett seminarium om garantiguiden i Stockholm 
måndag 6 februari kl 13 00 som vi tidigare informerat om. Kontakta Lena om du vill vara 
med.  
 
 
Mässa i S:t Petersburg 18 – 22 april 2006 
Vill du ha mer information om den stora byggmässan i S:t Petersburg kan du gå in på deras 
hemsida www.interstroyexpo.com  
 
 
Stora Inneklimatpriset 
Till vinnare av 2005 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Fläkt Woods AB. Priset ges för 
en innovativ konstruktion av ventilationsfläktar, som ger nya möjligheter att på ett resurs-
effektivt sätt säkra inomhusluftens kvalitet. Den nya fläktteknikens höga verkningsgrad gör 
att bra ventilation kan nås med minskad el-användning. Produktens utformning och tillämp-
ningsområde ger också goda förutsättningar för ett kommersiellt genomslag. Därmed kan de 
positiva egenskaperna ge verkliga effekter och inte bara stanna vid en teoretisk potential. 
Förslaget är innovativt, kan bidra till att förbättra inneklimatet och minska el-användningen, 
vilket gör Fläkt Woods till en värdig mottagare av 2005 års pris.” 
 
 
Energieffektiviseringsföretagen 
Svensk Ventilation är en av grundarna till Energieffektiviseringsföretagen, en ny 
verksamhetsgren inom Föreningen Sveriges Energirådgivare. Verksamheten agerar under 
mottot ”energieffektivisering som affärsidé” och pekar på alla de åtgärder som märks men 
inte syns, dvs. energi sparas men det går inte att se. Den konkreta ambitionen är att öka 
försäljningen inom nischen effektivare energianvändning. 
 
I en tid där begreppet energi och miljö finns nära nog överallt är det viktigt att fånga de 
möjligheter som kan leda till affärer. Målet med vårt engagemang är att vi ska kunna ge rätt 
information i rätt tid, öka vår egen kunskap inom området samt visa att vi är en aktör som är 
stark och naturlig i energisammanhang. För de företag som arbetar i större skala inom energi-
området finns det möjlighet att själva gå med i Energieffektiviseringsföretagen. 
 
 
Årsmöte 2006 
Årets årsmöte kommer att gå av stapeln den 11 maj, och liksom flera tidigare år, på 
Såstaholm i Täby norr om Stockholm. En officiell inbjudan kommer att sändas ut – men boka 
redan nu in datumet i era almanackor. 


