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Nya medlemmar 
Vi hälsar följande företag välkomna som medlemmar i Svensk Ventilation:  
 
Electrolux Service-Vitvaruservice i Sthlm AB 
Jägerhornsvägen 11-13 
141 75  Kungens Kurva 
Tel. 08-710 20 21 
Fax. 08-740 66 60 
E-post. john@vitvaruservice.se 
Kontakt. John Sällberg 
 

 
JG Filterteknik 
Fågelögatan 33 
619 32  Trosa 
Tel. 0156-133 24 
E-post. jg.filterteknik@glocalnet.net 
Kontakt. Jan Gustavsson 

Lännersta Ventilation 
Sprängarvägen 7 
132 38  Saltsjö-Boo 
Tel. 08-718 03 43 
Fax. 08-718 03 43 
E-post. jari@lannerstavent.se  
Kontakt. Jari Gröndahl 
 

Trane Sweden AB 
Sockenvägen 534 
121 34  Enskededalen 
Tel. 08-556 134 50 
Fax. 08-556 134 51 
E-post. p-h_eddeborn@trane.com 
Kontakta. P-H Eddeborn 
 

Ultramare AB 
Kardanvägen 64 
461 38  Trollhättan 
Tel. 0520-47 71 00 
Fax. 0520-47 71 29 
E-post. ove.karrnas@ultramare.se 
Ove Kärrnäs 

 

 
 
Seminarier Nordbygg 2008 
Planeringen av seminarierna har nu startat och ett tänkt tema är ”Inneklimat och 
energieffektivisering”. Har du förslag på intressanta föredragsteman och/eller föredragshållare så 
kontakta oss omgående! 
 
 
Ny konjunkturrapport 
Den nya konjunkturrapporten från Industrifakta med prognoser för 2007 och 2008 finns nu på 
våra medlemssidor. 
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CERBOF 
CERBOF är Energimyndighetens satsning på forskning för minskad energianvändning och 
klimatpåverkan i bebyggelsen och står för ”Centrum för energi- och resurseffektivt byggande och 
förvaltning”. Man planerar att lägga ut de första utlysningarna om nya forskningsprojekt i början 
av oktober. Utlysningarna kommer att delas upp på de två huvudområden som CERBOF arbetar 
med, nämligen 

• Byggnaden som tekniskt energisystem  
• Beteende, processer och styrmedel för nyproduktion och förvaltningsskede 

Den volym som genom Energimyndigheten ställs till förfogande i dessa första utlysningar 
planeras till 12 resp. 6 MSEK och eftersom CERBOF-programmet kräver samfinansiering med 
1,5 ggr det beloppet blir de totala möjliga projektvolymerna 30 MSEK resp. 15 MSEK.  

Utlysningarna beräknas kunna publiceras på CERBOFs hemsida (www.cerbof.se) i början av 
oktober när sidan skall finnas utlagd. Med utlysning i början av oktober kommer stängning att 
ske i mitten av december och beslut kunna tas i februari 2008. Vår man i styrelsen för CERBOF 
är Hans Ewander, Byggmaterialindustrierna.  
 
 
Infomöten 
Som vi informerade om i förra Kanalen kommer vi att genomföra ett antal informationsmöten 
under hösten tillsammans med VVS Företagen och Kylentreprenörernas förening. Läs mer i 
bifogad inbjudan och anmäl er! 
 
 
ABM 
Det årslånga arbetet med att ta fram reviderade ”Allmänna bestämmelser för köp av varor i 
yrkesmässig byggverksamhet” är nu slutfört och de nya bestämmelserna finns snart framme. 
Avsikten och förhoppningen är att de i stor utsträckning skall kunna ersätta den flora av 
bestämmelser som tidigare använts; för vår del NL i kombination med VU. Under hösten 
kommer våra styrgrupper för produkter och entreprenader att diskutera möjligheterna att gå över 
till ABM 07 och i så fall ett eventuellt behov av kompletterande branschanvisningar.  
 
 
BVD 
Det nya formuläret för Byggvarudeklarationer är nu klart och godkänt i Kretsloppsrådets styrelse. 
Under hösten/vintern kommer en anpassning av deklarationen för ventilationsmaterial att utföras. 
Mer information om byggvarudeklarationer finns på www.byggmaterialindustrierna.se 
 
 
ECIS 
Vi gratulerar vårt medlemsföretag Energy Concept in Sweden AB till att vara det första 
Ackrediterade kontrollorganet i landet som får utfärda energideklarationer från och med 2007-
09-06. 
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