
 

 
 
 
 Nr 5 / 06 
 Maj 
 
 
 
 
 
Ny medlem 
Vi hälsar följande företag välkommet som ny medlem i Svensk Ventilation: 
 
Swema AB 
Pepparvägen 27 
123 56  Farsta 
Tel. 08-94 00 90 
Fax. 08-93 44 93 
E-post. info@wema.se 
Kontakt: Carl Welinder 
 
 
Årsmöte i Svensk Ventilation 11 maj 
Årsmötet, som ägde rum på Såstaholm i Täby, samlade ett sjuttiotal personer från 
medlemsföretagen i ett traditionsenligt gott väder. Den avgående styrelsen och VD beviljades 
ansvarsfrihet för det gångna året och ordförande avtackade varmt de avgående styrelsemed-
lemmarna Göran Robertsson, Christer Rohlin och Göran Engdahl. I synnerhet de två 
förstnämnda har under många år träget arbetat i styrelsen, i lokalförening och i styrgrupper och 
genom sin insats fört utvecklingen inom branschen och för föreningen framåt. Till nya 
styrelsemedlemmar valdes Mats Holmqvist, Swegon, Lars Dahlqvist, Bravida, och Anders 
Nilsson, Skanska Inneklimat. Fortsättningen på vår kampanj ”Bra Ventilation” presenterades 
på det efterföljande seminariet (se nedan), En god middag och trevlig underhållning avslutade 
den sena kvällen. 
 
 
Information om den nya kampanjen på årsmötet 
Årets seminarium handlade om den nya R1:an, ”Riktlinjer för specifikation av 
inneklimatkrav”, som tagits fram av VVS-tekniska föreningen i samarbete med bl a Svensk 
Ventilation. Bengt-Göran Jarefors, VVS-tekniska föreningen, berättade om bakgrunden, Lars 
Ekberg, CIT Chalmers, berättade om innehållet och Erik Westin, Akademiska Hus, berättade 
om hur en beställare kan använda och ha nytta av riktlinjerna. Slutligen presenterades skissen 
till den nya boken om R1 som vi håller på att skriva för i första hand beställare med titeln 
”Bäst i klassen – En bok om lönsamt inneklimat” och som på ett enkelt sätt skall försöka 
förklara fördelarna med att satsa på ett bra inneklimat och med starka argument från ny 
forskning. Som vanligt finansieras produktion och marknadsföring genom frivilliga bidrag från 
våra medlemmar. Du är välkommen med ditt! 
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Styrelsebeslut på medlemssidorna 
Styrelsen beslöt att i avsikt att ytterligare förbättra informationen om föreningens aktiviteter 
publicera ett sammandrag av styrelsemötena på våra ”hemliga” medlemssidor på vår hemsida 
www.svenskventilation.se. Logga in och klicka på rubrik ”Om Svensk Ventilation” så kan du 
läsa sammandragen där. 
 
 
Byggsektorns etiska regler antagna 
Styrelsen för Svensk Ventilation har vid det senaste styrelsemötet enhälligt antagit och uttalat 
sitt starka stöd för de etiska regler, som gemensamt arbetats fram av byggsektorns aktörer. Det 
inrättas också ett etiskt råd, som tar upp klagomål från de drabbade parterna. Reglerna och 
instruktionerna för rådet finns på vår hemsida.  
 
 
Vidarutbildning på distans 
Stockholms Miljöcenter kommer i höst starta en delvis ny påbyggnadsutbildning som heter 
Påbyggnad inom VVS-projektering, inriktning energieffektivisering, 40 p. 
 
Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom området VVS-projektering och 
energieffektivisering. Utbildningen passar t ex dig som är projektledare, projektansvarig, 
kalkylator, konsult, installationssamordnare, CAD-konstruktör eller motsvarande och som vill 
fortbilda dig inom VVS-projektering. Utbildningen är också lämplig för dig som har lägst en 
examen om 80 p (KY eller högskola) och vill utveckla dina kunskaper inom VVS-projektering. 
Efter utbildningen skall du ha fördjupat och utvecklat dina kunskaper inom området och 
dessutom ha en helhetssyn och kunna ta hänsyn till ekonomiska, kvalitets- och miljömässiga 
aspekter vid projektering av en god inomhusmiljö. 
 
Utbildningen sker till merparten på distans (på 75% av heltid) men kompletteras med träffar på 
Stockholms Miljöcenter fredag till söndag var fjärde till femte vecka. 
 
Läs mer om utbildningen på Stockholms Miljöcenters hemsida www.stockholmsmiljocenter.se  
eller kontakta Anna-Karin Härd på tel. 08-528 07 833 för mer information. 
 
 
Andnöd engelsk version – ”Shortness of Breath” 
Vi har, tillsammans med Systemair, översatt boken Andnöd till engelska och tryckt en mindre 
upplaga. Den engelska titeln är ”Shortness of Breath”. Enstaka exemplar kan beställas av Lena 
på tel. 08-762 75 56 eller via mail lena.dansarie@svenskventilation.se. Priset för boken för 
medlemsföretag är 50 kronor (exkl moms)/styck. 
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Nytt ramavtal för mobiltelefoni med Telenor 
 
Vodafone har bytt namn till Telenor. Ni behöver inte skriva om något avtal, utan Telenor tar 
över alla i samma form som ni tidigare tecknat med Vodafone. 
 
Under slutet på april förhandlades Installatörernas ramavtal om med Telenor. Det är inte så 
stora förändringar förutom att den tidigare abonnemangsformen – Installatörernas kollega, 
upphör. Ni som har tecknat denna abonnemangsform kommer att bli kontaktade av Telenor och 
erbjudas annat lämpligt abonnemang. 
 
Nytt och positivt är att för abonnemanget – Installatörernas Fast Pris, har ni specialpris. Fast 
Pris innebär att ni ringer fritt för fast månadskostnad på 539 kr till alla nät inom Sverige. Det 
finns en maxgräns 5.999 kr för samtalsavgifter, men för att nå dit är det många timmar i 
telefonen. 
 
Ny abonnemangsform är – Installatörernas Fast Pris Mini. Kampanjpris på månadsavgiften, 
299 kr, under maj och juni. Sedan är det fritt att ringa obegränsat till fasta nätet och övriga 
Telenorkunder. Till övriga mobiloperatörer är samtalsavgiften 0,63 plus startavgift. 
 
Bilagt finner ni dels nya prisbladet för Installatörernas avtal och dels ett blad med erbjudanden 
från TeleProffs, en av Telenors återförsäljarkedjor. Dit kan alla ringa, även ni som inte finns 
inom Teleproffs område med butiker. 
 


