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Energikampanjen med turnéplan 
Förberedelserna för vår stora energikampanj, som genomförs i samarbete med VVS företagen 
och Kylentreprenörerna, pågår för fullt. Målsättningen är att: 

• Informera fastighetsägare och –förvaltare om de möjligheter som finns att spara energi 
lönsamt 

• Motivera dem att starta projekt för att minska energianvändningen 
• Erbjuda våra medlemmar en koncentrerad utbildning om energisparåtgärder 
• Ta fram en handbok som underlättar det praktiska arbetet och samlar nödvändig kunskap 
•  

För att informera om kampanjplanerna och diskutera utformningen på det lokala planet inbjuder 
vi till ett antal lokalträffar enligt nedanstående schema. Du kommer att få en separat inbjudan 
men boka redan nu plats i din almanacka! Vi kommer också att ta upp andra aktuella 
branschfrågor. 
 
Turnéplan 
Malmö 16 okt Avesta 18 okt Gävle 30 okt 
Göteborg 15 nov Norrköping 22 nov Örebro 27 nov 
Stockholm 29 nov Umeå 4 dec  
 
 
Nordbygg VVS 1-4 april 2008 
Intresset för mässan är mycket stort och hela C-hallen är redan bokad. Naturligtvis skall 
energikampanjen prägla våra aktiviteter på mässan och ett flertal seminarier om energi-
effektivisering skall genomföras. Har du idéer om lämpliga teman och/eller föredragshållare är 
du mycket välkommen att kontakta oss. Vi kommer att ha en monter gemensamt med VVS 
företagen och Kylentreprenörerna, där vi presenterar våra branschers möjligheter att medverka 
till lägre energianvändning, bättre inneklimat och minskad miljöbelastning.  
Föreningarna kommer dessutom att anordna en gemensam fest, i anslutning till mässan, för våra 
utställande företag torsdagen den 3 april. Skriv därför redan nu in den kvällen i era almanackor. 
 



 

 
 
Seminarium ”Inomhusklimat kontra energieffektivitet” 
En ventilationsanläggnings totala effektbehov och energiförbrukning är beroende av produkt- 
och systemval. Svensk Ventilation, Ventilationscentrum i Enköping och VVS Tekniska 
Föreningen arrangerar ett seminarium den 4 oktober som redovisar hur vi med dagens teknik och 
genom ett klokt produkt- och systemval kan energieffektivisera utan att ge avkall på ökande krav 
på ett gott inomhusklimat. Seminariet äger rum på höstfagra Fagerudd utanför Enköping.  
Läs mer på www.ventilationscentrum.com/ 
 
 
Ny publikation - Materialsortering vid rivning och renovering. 
Miljöförvaltningen i Stockholm har tagit fram denna skrift som nu ges ut gemensamt av Svensk 
Ventilation, VVS-Installatörerna, EIO och Kylentreprenörernas förening. Syftet med broschyren 
är att den ska kunna fungera som en handbok och hjälpa installatörerna att ta sin del av ansvaret 
för avfallshanteringen vid renovering och rivningsarbeten.  
 
Nu kan du som medlem gratis hämta broschyren på vår hemsida www.svenskventilation.se under 
rubrik Nyheter/Materialsortering, eller beställa den för kr 50.-/st från vårt förlag i Sandviken på 
tel. 026-24 90 28. 
 
 
ID06 obligatorisk Id- och närvaroregistrering på arbetsplatsen 
Nu är avtalen klara när det gäller ID06. Det innebär att alla på byggarbetsplatsen ska bära 
identitetsbricka enligt ID06, ett system för obligatorisk redovisning av närvaro. Det innebär 
vidare att beställaren i sin upphandling ska ange att ID06 är villkor för entreprenaden både när 
det gäller GE och UE. ID brickor och elektronisk läsutrustning beställs av ackrediterad 
leverantör. Vilka de godkända leverantörerna är hittar du på www.ID06.se.  
 
ID06 innebär i korthet 

• uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla 
till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har 
rätt att vara på byggarbetsplatsen,  

• alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,  
• alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka el.dyl,  
• uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över 

alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två 
år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,  

• uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,  
• uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd 

hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,  
• uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.  

 
 
 
 
 

http://www.ventilationscentrum.com/
http://www.svenskventilation.se
http://www.ID06.se


 

 
Läs till Installationsingenjör - nu även i Stockholm 
Lediga platser kvar 
Från och med 2007 finns Installation 100 KY-poäng även i Stockholm.  
Som installationsingenjör kan du arbeta som projektledare, konstruktör eller teknisk säljare. Ditt 
arbetsområde är de tekniska system som finns i byggnader: VS, kylteknik och ventilation. I fokus 
står kreativa lösningar för bättre samordning och ökad energieffektivitet. 
 
Utbildningen bedrivs av Installatörernas Utbildningscentrum Stockholm i attraktiva lokaler vid 
Globen. Lediga studieplatser finns under höstterminen 2007. 
 
För mer information kontakta IUC Stockholm, Anna-Karin Härd, tfn 08-528 07 833, e-post anna-
karin.hard@iucstockholm.se). 
 
 
Kostnadsfri kompetensutveckling inom VVS-projektering 
IUC Stockholm har lediga utbildningsplatser på distansutbildningen KY VVS-projektering 40 
poäng.  Utbildningen riktar sig till verksamma inom VVS-företag som önskar fördjupning och 
fortbildning inom VVS- och energiområdet. 
 OBS! 
- Utbildningen är gratis för företaget! 
- Utbildningen är på distans vilket ger marginell störning på det ordinarie arbetet!  
- Möjlighet att koppla utbildningen till det egna företaget! 
 
Utbildningen startade 24 augusti 2007 – så kontakta IUC Stockholm snarast! 
 
 
Påminnelse! SABO tävling Utmärkt Renovering 
Första pris samt ett antal hedersomnämnanden kommer att delas ut inom både kategorin Bästa 
renoveringsprodukt och Bästa renoveringsmetod. Samtliga inlämnade bidrag kommer dessutom 
att erbjudas möjligheter till att delta i en utställning, alternativt presenteras på en konferens, dit 
samtliga SABO-företag inbjudes samt de företag/organisationer etc som deltagit i projektet 
Professionell Renovering i SABO-företag. Prisutdelningen sker på denna avslutande konferens 
som planeras att äga rum i slutet av januari 2008. 
Mera information hittar ni på www.sabo.se/4301.ASP 
 
 
Future City 
Future City är tävlingen för framtidens samhällsbyggare där ungdomar i årskurs 6 till 9 får 
chansen att bygga framtidens stad. Vi söker tävlande, mentorer, jurymedlemmar och 
medarrangörer. Titta in på www.futurecity.nu eller kontakta Catarina  Eklöf på VVS Tekniska 
Föreningen, tel: 08-791 66 89, e-post: eklof@siki.se. 
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