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Kampanjen ”Bäst i klassen” startar nu! 
Med börja i vecka 44 sänds den bifogade boken ”Bäst i klassen – en bok om lönsamt 
inneklimat” ut till nära 6 000 beslutsfattare inom målgrupperna  

• Fastighetsbolag och – förvaltare 
• Fastighetsmäklare 
• Bygg- och ventilationsentreprenörer 
• Konsulter och arkitekter 
• Kommunernas fastighets- och miljökontor samt VVS-inspektörer 
• Energirådgivare 
• Berörda myndigheter 
 

Boken sänds tillsammans med ett pressmeddelande, som i första hand tar upp de ekonomiska 
aspekterna på ett bra inneklimat. Vi skall också försöka få in en eller flera debattartiklar i 
bransch- och dagspress. 
 
På vår hemsida kan alla gratis beställa ett ex av boken och där kommer också en OH-
presentation att finnas, medan talarmanus kan hämtas på medlemssidorna.  
 
Boken ges ut i samarbete med VVS-installatörerna, Kylentreprenörerna och VVS Tekniska 
föreningen. Vi hoppas att du enskilt eller tillsammans med dessa har möjlighet att arrangera 
lokala aktiviteter och även väva in budskapet i din företagspresentation vid kundträffar.   
Med den här kampanjen fortsätter vi att informera om och propagera för vikten av ett 
hälsosamt inneklimat, samtidigt som vi med stöd av oberoende forskning nu också kan påvisa 
klara ekonomiska vinster för både företag och fastighetsägare. Vår devis ”Ett lönsamt 
inneklimat” kan sammanfattas i följande meningar: ”Ett bra inneklimat förbättrar människans 
hälsa, höjer hennes prestationsförmåga och sänker arbetsgivarens kostnader. En fastighet med 
gott inneklimat är värd mer”. 
 
Det är sponsorföretagens frivilliga bidrag som har gjort kampanjen möjlig! Ett stort tack till 
alla dessa! 
 



 

 
 
Mentorer sökes! 
Som ni alla känner till så har vi svårt med återväxten till teknikbranschen i allmänhet och 
ventilationsbranschen i synnerhet. För att ha någon chans att lyckas krävs att företagen kan 
ställa upp med mentorer för de satsningar som ändå görs. Vi behöver nu mentorer till projektet 
Future City till följande skolor: 
 
Alfaskolan, Solna 
Arabyskolan, Växjö 
Dammriskolan, Malmö 
Georgshillskolan, Hörby 
Gottsundaskolan, Uppsala 
Häggviksskolan, Sollentuna 
Internationalla skolan Atlas, Linköping 
Karlsängskolan, Nora 
Mariefreds skola, Mariefred 
Rosenborgsskolan, Södertälje 
Tokarpsskolan, Linköping 
 
För mer info och anmälan kontakta Catarina Eklöf, projektledare Future City, c/o VVS 
Tekniska Föreningen, tel. 08-791 66 89, e-post: eklof@siki.se 
 
Även SMC, Stockholms Miljöcenter, behöver mentorer till sina elever på KY-utbildningen 
VVS-Projektörer 80p. Kontakta Anna-Karin Härd, tel 08-52807833 eller e-post anna-
karin.hard@stockholmsmiljocenter.se, för anmälan eller mer info. 
 
 
Dags att lämna förslag till Stora Inneklimatpriset 2006 
”för inneklimat, energi och vvs, tilldelas företag eller organisation som till kommersiell 
användning utvecklat en betydelsefull produkt eller tjänst. För att anses som betydelsefull skall 
produkten ha en innovativ karaktär och bidra till en förbättrad inneklimatkvalitet med lång-
siktigt begränsad resursanvändning.” 
 
Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med VVS 
Tekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora 
Inneklimatpriset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och att öka intresset för den 
samma. I juryn ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Per 
Fahlén, professor vid institutionen för Installationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Fyra 
av förslagen nomineras till prisutdelningen vid ExpoÖresund i Malmö 2007 där även den 
slutliga vinnaren presenteras. 
 
För mer information och att lämna förslag: www.slussen.biz (fliken Inneklimatpriset). 
Förslag samt kompletterande material skall vara Slussen Building Services tillhanda senast 
28:e februari 2006. 
 
Vid frågor kontakta Ulrik Hammarsträng på 08-33 99 34 eller redaktion@slussen.biz. 
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Tidigare vinnare av Stora Inneklimatpriset är: SP/Bostads AB, Poseidon/Svenska Bostäder 
(2001), Lindinvent AB (2002), Kontrollelektronik AB, (2003), SenseAir AB (2004) och Fläkt 
Woods (2005). 
 
 

Regler mot konkurrensbegränsning antagna 
Vid det senaste styrelsemötet antog styrelsen regler mot konkurrensbegränsning, vilka skall 
styra all vår verksamhet; central som lokal. Vid alla sammankomster skall reglerna aktualiseras 
för alla medverkande och anteckning om detta skall återfinnas i protokoll eller 
minnesanteckningar. Reglerna återfinner du på vår hemsida under ”Om Svensk Ventilation”. 
 
 
Nya standarder 
SS-EN 12097;2006 
Luftbehandling - Ventilationskanaler - Krav på kanalkomponenter för underlättande av 
underhåll  
SS-EN 14277;2006 
Luftbehandling - Luftdon - Metod att mäta luftflöde med hjälp av kalibrerad givare i eller nära 
don/låda  
 
 
Flytt 
Nu är det klart! Svensk Ventilation flyttar till nya lokaler vid årsskiftet. Vi lämnar Söder för 
Liljeholmen, dit vi flyttar tillsammans med VVS Installatörerna och Kylentreprenörerna. Målet 
är i första hand att reducera våra lokal- och administrationskostnader men också att utveckla ett 
närmare marknadssamarbete kring begreppen Inneklimat och Energieffektivisering, där det 
första steget är kampanjen ”Bäst i klassen”. Vi återkommer med mer information senare. 
 


