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Nya medlemsföretag 
Vi har glädjen att välkomna två nya medlemsföretag till föreningen. De är: 
 
Creovent AB 
Upplagsvägen 10 
117 43  Stockholm 
Tel. 08-609 96 20 
Fax. 08-609 96 29 
Hemsida: www.creovent 
Kontakt: Robert Johansson 

Boax Service AB 
Box 1294 
172 26  Sundbyberg 
Tel. 08-564 807 20 
Fax. 08-29 03 63 
Hemsida: www.boaxservice.se 
Kontakt: Peder Berne 

 
 
Future City 
Nu är det dags att anmäla skolor till Future City 2007/2008. Future City är tävlingen där 
högstadieelever designar, bygger och presenterar framtidens stad. Tävlingen behöver även 
engagerade mentorer från näringslivet som stöd till klasserna. Så vill vi ha återväxt till 
teknikyrkena så måste vi hjälpas åt på alla fronter. Ta därför kontakt med närmaste skola och 
erbjud dina tjänster. 
Årets tema för 2007/2008 är: 
"Hur reser innevånarna i framtidsstaden på semester på ett klimatvänligt sätt?" 
Sista anmälningsdag är 28 september 
Läs mer på www.futurecity.nu  
 
 
Årsmöte i Svensk Ventilation 10 maj 
Årsmötet, som ägde rum på Såstaholm i Täby, samlade nästan sjuttio personer från 
medlemsföretagen. Den avgående styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
Efter 4 år som ordförande och 16 år i styrelsen avböjde Gerald Engström vidare medverkan och 
till ny ordförande valdes enhälligt Robert Johansson, Fläkt Woods, som därefter varmt avtackade 
Gerald för hans stora insatser under en följd av år och genom sin insats fört utvecklingen inom 
branschen och för föreningen framåt. Även Lars Dahlqvist, Bravida, som lämnar styrelsen och 
Bernt Tibbelin, YIT, som lämnar valnämnden, avtackades varmt. Till nya suppleanter i styrelsen 
valdes Olle Glassel, Systemair och Anders Thomasson, GK Teknik & Fastighet. De efterföljande 
seminarierna refereras nedan. En god middag och trevlig underhållning avslutade kvällen. 
 

http://www.boaxservice.se
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Seminarier på årsmötet 
Efter det officiella årsmötet föreläste Lise Langseth, divisionschef på Boverkets 
husbyggnadsdivision, och Lotta Bångens, ordförande i Föreningen Sveriges Energirådgivare. 
Lise Langseth beskrev Boverkets verksamhet och tog upp några av de projekt man arbetar med 
som har koppling till ventilationsbranschen, som till exempel Uppdrag 8 som behandlar 
morgondagens informationssektor. Lise gav också åhörarna en rad öppna frågor, som kan 
komma att påverka företagens framtid. Exempel på dessa frågor är: Var vill vi bo? Vart och hur 
vill vi resa? Vilka utbildningar kommer att attrahera ungdomar? Hur skall vi hantera det faktum 
att Sverige blir allt mer mångfacetterat? Syftet var att ge några tankeställare till branschen som i 
mångt och mycket uppfattas som väldigt homogen.  
Lotta Bångens menade att ventilationsbranschen har möjlighet att profilera sig som klimathjältar 
i ambitionen att minska koldioxidutsläpp. När det gäller energianvändningen är det för mycket 
fokus på energiproduktion, medan en mycket stor potential ligger i energieffektivisering, menade 
Lotta Bångens. Hon såg en stor potential i förbättring av bostadsventilation och lanserade 
begreppet ”Reko Ventilation”, vilket skulle kunna innebära att man garanterar ett bra inneklimat 
till rätt pris.  
 
 
Ny kampanj planeras i höst 
Med direkt koppling till temat om energibesparing gick VD igenom de planer om en gemensam 
kampanj om energieffektivisering, som växer fram i samarbete med VVS-Installatörerna och 
Kylentreprenörerna och med stort stöd från ByggaBo-dialogen. Arbetet med framtagande av 
dokumentation, utbildningsmateriel, energihandbok och kampanjenheter pågår för fullt och 
kampanjen beräknas starta under hösten 2007. 
 
 
ABU 07 och ABT 07- nya tillägg till entreprenadvillkoren 
Nu finns nya UE-bestämmelser som anknyter till AB 04 och ABT 06. Ändringarna jämfört med 
tidigare bestämmelser är små och avser huvudsakligen de nya reglerna om omvänd moms. De 
nya avtalen finns att hämta på vår hemsida www.svenskventilation.se  
 
 
 
 
 
 
Bil. Broschyr Energideklaration 
Bil. BQR-bladet 
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