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Nya medlemmar 
Vi hälsar följande företag välkomna som nya medlemmar i Svensk Ventilation. 
 
Fläktsystem AB 
Domargränd 7 
129 47  Hägersten 
Tel. 08-646 24 20 
Mobil. 0708-22 65 62 
Fax 08-646 24 10 
E-post. info@flaktsystem.com 
Kontaktperson. Björn Hesselgren 

Indoor Quality Service AB 
Beckholmen/ Djurgården 
115 21  Stockholm 
Mobil. 070- 345 91 91 
E-post. sterner.toller@telia.com 
Kontaktperson. Björn Tollerz 

 
Tyfon Fläkt AB 
Florettgatan 33 
254 67  Helsingborg 
Tel. 042-16 15 20 
Fax. 042-16 10 05 
E-post. tyfonflakt@telia.com 
Kontaktperson. Jörgen Nordberg 

 

 
 
Arbete med rivning av asbest 
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om vad som gäller för arbete med asbest, 
AFS 2006:1. Man har bl a skärpt kravet på utbildning för alla som arbetar med asbest. Det 
krävs även tillstånd från Arbetsmiljöverket för alla som river asbest eller asbesthaltigt 
material. Den som utför sådant arbete utan tillstånd riskerar en sanktionsavgift på 50.000 
kronor. De nya reglerna börjar gälla 15 april 2006.  
 
 
Tillfälle! 
KY-utbildningen (Kvalificerad yrkesutbildning) Installation 100 p bedrivs vid IUC i 
Katrineholm. Ett viktigt inslag i utbildningen är examensarbetet. Årets examensarbeten (sista 
LIA-period) på Installation kommer att genomföras från vecka 25 t.o.m. vecka 35 fördelade 
på 7 veckor LIA och 4 veckors semester med fri planering under dessa veckor.  
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Examensarbetet ska visa studentens förmåga att strukturera och lösa en installationsuppgift.  
Examensarbetet ska vara en totalentreprenad av ett objekt med tre obligatoriska delsystem: 
värme, Va och ventilation, och ett valfritt system t.ex. el, kyla, sprinkler. Arbetet ska utgå från 
en förfrågan från kund om ett verkligt objekt. Förfrågan ska bestå av: förfrågningsbrev, 
ritning på byggnaden och rambeskrivning. Examensarbetet ska bestå av tre delar: anbud till 
kund, konstruktion och produktion. Har ni examensarbeten att erbjuda kan ni ta kontakt med 
Sara Alexandersson, utbildningsansvarig KY, IUC - Installatörernas Utbildningscentrum, 
Kungsgatan 2a, 641 30 KATRINEHOLM, Telefon 0150-577 78 Fax 0150-488 700  
http://www.iuc-utbildning.se  så skickar hon material.   
 
 
Byggvarudeklarationer (BVD) 
Svensk Ventilation har svarat Kretsloppsrådet på remissen gällande förändrade BVD. 
Föreningens remissvar ligger på hemsidan. Byggmaterialindustrierna kommer att delta i 
sammanställningen av remissvaren. 
 
 
Styrgrupp Produkter 
Beslutade vid senaste mötet att protokoll från gruppens möten ska vara tillgängliga för 
föreningens medlemmar via hemsidans medlemssidor. 
 
 
Kampanjen Bra Ventilation 
På hemsidan finns 5 st nya OH-bilder som anknyter till den senaste debatten som varit om 
partiklar i luften.  
 
 
Anmäl dig till årsmötet 11 maj nu! 
Det är hög tid att anmäla ditt deltagande i årsmötet, som arrangeras på Såstaholm i Täby, 
Stockholm. Har du inte inbjudan kvar går det bra att kontakta 
lena.dansarie@svenskventilation.se. Högintressant seminarium, spännande styrelseval, god 
mat, högklassig underhållning och trevligt umgänge kan utlovas! 
 
 
Proposition om energideklarationerna  
Regeringens proposition om ett ”Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande” blev klar i slutet av månaden. Den innehåller dels ett förslag om ”Lag om 
energideklarationer av byggnader” men också ett antal andra mål och åtgärder för effektivare 
energianvändning i bebyggelsen. Lagen skall träda i kraft 1 oktober 2006. Hela propositionen 
går att ladda ner från www.regeringen.se/sb  
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Inomhusluft 2006 17 – 18 maj 
Inbjudan till årets upplaga av konferensen bifogas. Arrangörer är VVS-Tekniska föreningen, 
Karolinska Institutet och IBC Euroforum i samarbete med Svensk Ventilation. Som medlem 
får du rabatt på konferenspriset! 
 
 
EnergiEffektiviseringsFöretagen 
Inom EnergiRådgivarna, FSF, som är en sammanslutning av landets energirådgivare, har det 
bildats en ny sektion. Avsikten är att exponera de företag, som aktivt arbetar med energi-
effektivisering i byggnader, och därigenom skapa fler affärer. Svensk Ventilation är en av 
grundarna tillsammans med bl a VVS-Tekniska föreningen, Kylentreprenörerna och tidningen 
energi & miljö. Vi är medlemmar, och enskilda företag, som mer aktivt vill stödja sektionen 
kan också bli medlemmar. För mer information, se www.energiradgivarna.com  
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