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Vi behöver din hjälp! 
Materialet till vår gemensamma energikampanj är under produktion. För att visa fastighetsägarna 
de stora fördelar som energieffektivisering innebär behöver vi redovisa ett antal praktikfall. ”Det 
här var problemet, så här gjorde vi och lönsamheten blev så här stor”. Kontakta oss genom ett 
telefonsamtal eller e-post så tar vi gemensamt fram fakta. Stora eller små projekt spelar ingen 
roll; det viktiga är att visa besparingsmöjligheterna och gärna också förbättring av inneklimatet. 
Kontakta oss snarast! 
 
 
 
Höstens informationsmöten 
Du har väl inte glömt att anmäla dig till något av våra informationsmöten som vi håller 
tillsammans med VVS Företagen, Kylentreprenörernas Förening och Isolerfirmornas förening 
runt om i landet. Där tar vi bl a upp vårt gemensamma projekt Energiplattformen men även  
 

• OVK – ny handbok 
• Ny entreprenadstatistik 
• Professionell renovering  

- miljonprogrammet 
• Ny BVD 
• ID06 – svart arbetskraft 

• Svensk Innemiljö – nytt paraplynamn 
• Rekrytering/Utbildning 
• ABM 07 
• Egenkontroll 
• VVS Företagen – arbetsgivar-

organisation för ventilationsföretag 
 
Vi besöker följande orter: 
 

• Göteborg 15 nov 
• Norrköping 22 nov 
• Örebro 27 nov 

• Stockholm 29 nov 
• Umeå 4 dec 
• Luleå 6 dec   Obs! Nyinsatt! 

 
 
Anmäl dig på info@svenskventilation.se 
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KY-Installation startar i Malmö 
Nu planeras starten av en tvåårig KY-utbildning för installationsingenjörer i Malmö.  
KY-utbildningen, som är tvåårig och omfattar 100 poäng, kommer att förläggas i lokaler på 
Malmö Högskola. Det är Installationsnätverket Sydsverige som arbetat för att få utbildningen 
förlagd även till Malmö för att återsäkra branschen i Skåneregionen. 
 
KY står för Kvalificerad Yrkesutbildning och är en eftergymnasial utbildningsform som 
berättigar till studiemedel. En av grundideérna med KY är att kontinuerligt kombinera teori och 
praktik under hela studietiden. Inom KY kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete. 
Utbildningarna är mellan ett och tre år långa och avslutas med en yrkesexamen. Flertalet 
utbildningar omfattar mellan 60 och 80 KY-poäng, vilket motsvarar 1,5 till 2 års heltidsstudier. 
KY-utbildningen firar i år 10 år. 
 
Sedan starten av KY-utbildning har 200 studenter utexaminerats från KY-Installation och hela 94 
procent arbetar inom branschen. 
 
 
Nytt Telenoravtal - mobiltelefoni 
Priserna sänks på Telenors standardprisplaner och ni har fortsatt er rabattsats på månadsavgiften.  
I stort sätt alla abonnemangsformer är sänkta, plus att ett par paketeringar tagits fram som kan 
läggas på abonnemanget. 
 
OBS! För befintliga kunder kommer inte sänkningen ske automatiskt. Detta beror till stor 
del på att villkoren på FastPris förändrats, taket är sänkt från 5999 kr till 3500 kr.  
 
De nya priserna gäller inte med automatik då du som har FastPris får göra ett val om du vill ha 
kvar nuvarande villkor med 5999 kr, eller lägga om till de nya villkoren med lägre månadsavgift, 
men med ett tak på 3500 kr. Välkommen att höra av dig till Telenors kundtjänst på 222 om du 
vill ändra till de nya villkoren. 
 
 
 
Bil.  
Nyhetsblad från BQR 
Nyhetsblad från Byggmtrl ind 


