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Nya medlemmar 
På styrelsemötet i september hade vi glädjen att hälsa följande företag välkomna som nya 
medlemmar i föreningen. 
 
Halveni 
L:a Stentorp Janbro 
610 56  Vrena 
Tel. 070-257 48 99 
E-post. hans.ljungkvist@telia.com 
Kontakt: Hans Ljungkvist 

V57 Vent AB 
Reprovägen 6 
183 77  Täby 
Tel. 08-732 42 62 
Fax. 08-732 42 63 
E-post. borje@V57.se 
Kontakt: Börje Pihl 

 
 
Byggnaden som system 
är titeln på en nyutkommen bok som är inriktad på termiskt klimat, luftkvalitet, luftrenhet och 
den energianvändning som krävs för att åstadkomma inomhusklimatet. Författarna Arne 
Elmroth och Enno Abel, två av Sveriges mest erfarna professorer i bygg- och installations-
teknik hävdar vidare i boken att man visst kan bygga energisnålt och samtidigt få ett behagligt 
inomhusklimat. Boken kan beställas från Formas nätbokhandel www.formas.se , eller på 
tel. 08-690 95 22.  
 
 
Bra Ventilation 
Boken ”Bäst i Klassen – en bok om lönsamt inneklimat” är snart i tryck och planeringen av 
lanseringen pågår för fullt. Våra huvudmålgrupper är  

• Byggherrar och fastighetsägare/-förvaltare 
• Konsulter 
• Inneklimatbranschen inklusive myndigheter och organisationer 
• Fastighetsmäklare 
 

Vi räknar med att starta i v43 genom att sända ut minst 6 000 böcker till dessa målgrupper 
tillsammans med ett introduktionsbrev. Pressreleaser, artiklar och ppt-bilder är andra delar av 
kampanjen, som vi hoppas skall resultera också i ett antal lokala seminarier. Vi ställer gärna 
upp och hjälper till. I samband med kampanjstarten bjuder vi in till ett möte med sponsorerna. 
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Juklappstips 
I november kommer alltså vår nya bok ”Bäst i klassen” att finnas klar för distribution. 
Detta är ett lysande tillfälle att beställa boken och dela ut den som julklapp eller som julkort till 
kunder och beställare. Boken kommer att kosta 40 kr för medlemmar och beställs av Lena på 
kansliet, e-post lena.dansarie@svenskventilation.se.  
 
 
Ny konjunkturrapport 
Den senaste konjunkturrapporten från Industrifakta visar upp en positiv bild av 
ventilationsmarknaden både i år och nästa år. Volymerna växer framför allt inom segmenten 
kontor, handel och offentlig sektor som ger en prognostiserad tillväxt på 3-5 % både i år och 
nästa år. Ökningarna är störst i Skåne och Mellansverige. En sammanfattning finns på 
hemsidan och hela rapporten kan du läsa på medlemssidorna. 
 
 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna 
I det bifogade numret kan du läsa en sammanfattning av den 3-åriga kampanj för att höja 
branschens anseende, som nu avslutas. Svensk Ventilation har varit en av de organisationer, 
som stött kampanjen och resultatet har blivit mycket positivt.  
 
 
Ny kurs på IUC –Montören möter kunden 
Nu har ni chansen att utveckla era montörers/teknikers säljkunskaper. IUC har i samarbete med 
VVS-I tagit fram en kurs som syftar till att ge montörer den kunskap och kompetens som 
yrkesrollen kräver i mötet med kund. Man tar bl a upp yrkesrollens möjligheter, säljmodeller, 
vad man tar betalt för och olika praktikfall. Denna kurs är givetvis öppen även för Svensk 
Ventilations medlemsföretag. Kursen ges i Göteborg den 3 okt och i Malmö den 4 nov.. Läs 
mer på www.iuc-utbildning.se eller ring Katarina Mjörnebrant på tel 0150-568 58. 
 
 
Svensk Ventilation medlem i REHVA 
Vid senaste styrelsemötet fattades beslut om att Svensk Ventilation skall gå in som ”Supporting 
Member Organisation” i REHVA, som är den Europeiska sammanslutningen av VVS tekniska 
föreningar från 30 länder i Europa vilka representerar mer än 110 000 anslutna personer totalt. 
Därmed är man den största VVS organisationen i världen. Mer information finns på hemsidan 
www.rehva.com  
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