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Nya medlemmar 
Vi hälsar följande företag välkomna som medlemmar i Svensk Ventilation:  
 
Fläktisol AB 
Box 6004 
141 06  Kungens Kurva 
Tel. 08-88 05 54 
Fax. 08-646 24 10 
E-post. info@flaktisol.se 
Kontakt: Björn hesselgren 

Riksbyggen Energi & Miljöteknik 
Carlbecksvägen 2 
542 32  Mariestad 
Tel. 0703-500 513 
Fax. 0501-773 28 
E-post. fredrik.carlen@riksbyggen.se 
Kontakt: Fredrik Carlén 

 
 
Omvänd moms 
Från och med den 1 juli 2007 ska företag inom byggbranschen som utfört en entreprenadtjänst åt 
ett annat företag inom byggsektorn inte ta ut moms på fakturan. Det beställande företaget ska i 
stället redovisa momsen i sin skattedeklaration. Redovisningsmetoden kallas ”omvänd skatt-
skyldighet” och innebär nya krav på fakturans utformning och nya rutor på skattedeklarations-
blanketten att fylla i. Vilka tjänster som omfattas regleras i första hand genom SNI-koder. Under 
våren genomför Sveriges byggindustrier, tillsammans med Skatteverket, ett antal 
informationsseminarier om de nya reglerna, som även medlemsföretagen i Svensk Ventilation är 
välkomna till. Läs om tider, orter och pris på Byggindustriernas hemsida www.bygg.org/kurs.  
 
 
Ny ISO standard på remiss. 
ISO/DIS 21220 - Particulate air filters for general ventilation — Determination of the filtration 
performance.Den föreslagna svenska titeln är: Luftbehandling - Luftfilter för 
ventilationsanläggningar - Bestämning av filtreringsegenskaper . Om du vill påverka innehållet i 
den kommande standarden vill vi ha dina förslag på förändringar senast 2007-06-05 kontakta 
Magnus på kansliet. 
 
 
Bäst i klassen på engelska 
Nu kommer boken på engelska. Vi kommer endast trycka upp en begränsad upplaga. Det innebär 
att i princip kommer endast de som i förväg beställt boken att kunna köpa den. Du som är 
intresserad av att köpa boken, men ännu inte beställt, har fortfarande möjlighet att beställa. Maila 
din beställning till lena.dansarie@svenskventilation.se.  
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Nordbygg 2008 
Intresset för nästa års mässa är rekordstort och i vår hall (C-hallen) finns nästan inga ytor kvar. 
Vi kommer att tillsammans med VVS-installatörerna, Kylentreprenörerna och VVS-
fabrikanternas Råd ha en 80 kvm gemensam monter där vi har för avsikt att koncentrera oss på 
inneklimat och energieffektivisering. Dessa teman återkommer också i de seminarieprogram, 
som planeras under öppningsdagen. Vi tar gärna mot förslag till seminarieinslag.  
 
 
Svensk Ventilation med i Boverkets Byggråd 
Boverkets Byggråd biträder Boverket när regler utarbetas om byggnaders grundläggande 
egenskaper och om subventioner till bostäder. Ledamöterna i byggrådet representerar för bygg-, 
fastighets-, och kapitalmarknaderna samt brukare och övrig allmänhet. Medverkan i Byggrådet 
ger oss naturligtvis bättre möjligheter att diskutera och ha konstruktiva synpunkter på kommande 
regler och förordningar och också, när så är lämpligt, medverka i arbets- och referensgrupper 
Mer om Byggrådet kan du läsa på Boverkets hemsida www.boverket.se  
 
 
SFK Byggs årskrönika för 2006 klar 
Årskrönikan för 2006 med temat "Samverkan i Byggsektorn", finns nu på www.sfk.se/bygg, I 
krönikan finns bl a en mycket intressant artikel om LCC-beräkningar och dess inverkan på valet 
av ventilationssystem. Där finner du också information om årsmötet och om avd. Stockholms 
årliga seminarium. 
 
 
Konjunkturrapport 2006 
Nu kan våra medlemsföretag läsa konjunkturrapporten för hela år 2006 på vår hemsida 
www.svenskventilation.se . För att komma åt rapporten krävs inloggningskod. Om du saknar 
kod, kontakta Lena på lena.dansarie@svenskventilation.se.  
 
 
Anmäl dig till årsmötet 10 maj nu! 
Det är hög tid att anmäla ditt deltagande i årsmötet, som arrangeras på Såstaholm i Täby, 
Stockholm. Sista anmälningsdag är 5 april. Har du inte inbjudan kvar går det bra att kontakta 
lena.dansarie@svenskventilation.se.  
 
 
REHVA World Congress Clima 2007  
Den 10-14 juni äger VVS-tekniska föreningens kongress i Helsingfors rum med ett stort antal 
seminarier om inneklimat, energifrågor och hälsoaspekter relaterade till inneklimat. 
Bland talarna finns bland annat Bjarne Olesen från Danmark, Dirk Muller från Tyskland och 
Francis Allard. Se hemsidan för anmälan och info www.clima2007.org 
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Nya kurser på IUC 
IUC har en ny kurs som heter ”Montören möter kunden”. Den syftar till att montören i mötet med 
kunden ska kunna skapa affärsmöjligheter för företaget. Kursen kommer att gå i Stockholm i 
början av maj på IUC Stockholm i deras lokaler i Globen. Läs mer på IUC:s hemsida www.iuc-
utbildning.se.  
 
IUC har även klart med utbildning till certifiering av energiexpert för personer som ska 
energideklarera fastigheter. De erbjuder utbildning enligt Boverkets behörighetesnivåer Normal, 
Kvalificerad och Luftkonditionering. Kurserna är helt utformade efter de krav som ställs och 
hjälper dig att klara certifieringen. Du kan läsa hela kurspaketet för den nivå du behöver eller 
enbart utvalda delkurser. Läs mer om denna kurs i bifogade informationsbroschyr.  
 
 
Final i Future City 
Nu är regionfinalerna i tävlingen för högstadieelever, Future City, avklarade. Följande 10 skolor 
har gått vidare till riksfinalen: 
 
Frostvikens skola, Gäddede  
Gröndalsskolan, Värnamo  
Linnéskolan, Limhamn  
KomTek, Halmstad  
Myrsjöskolan, Saltsjö-Boo  
Rosenborgsskolan, Södertälje 
Stöde skola, Stöde 
Tegs centralskola, Umeå 
Tornbergsskolan/Sär, Norsborg 
Torpskolan, Lerum 
 
Finalen går i år av stapeln den 20 april i World Trade Center i Stockholm. Prisutdelare kommer 
vara miljöminister Andreas Carlgren. 1:a pris till vinnande skola är 25.000 sek.  
 
 
BQR Nyhetsblad 
Vi bifogar senaste utgåvan av BQR:s nyhetsblad. 
 
 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna 
Vi bifogar nr 2 av ovanstående skrift. 


