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Nya medlemmar 
Vi hälsar följande företag välkomna som medlemmar i Svensk Ventilation: 
 
Skorstenshantverkaren 
Box 1 
116 74  Stockholm 
Tel. 08-25 94 18 
Mobil. 0739-69 08 07 
E-post info@skorstenshantverkaren.nu 
Kontakt: Lars Bonssé 

Casamja AB 
Götlundagatan 34 
124 71  Bandhagen 
Tel. 08-556 211 70 
Mobil. 0733-49 80 75 
E-post casamja@casamja.se 
Kontakt: Örjan Ahrenbrandt 

 
 
Nya work items inom CEN TC 156 
Vid senaste TC mötet bestämdes att ett antal nya work items ska startas.  
Till detta arbete behövs svenska experter, anmälan görs till Magnus. 

- Industrial fans.The Standard deals with the determination of the performance of industrial 
fans of all type except for ceiling fans and table fans using standardized airways. 

- Industrial fans.Performance testing in situ. 
- Industrial fans. Mechanical safety of fans-Guarding. 
- Industrial fans. Vocabulary and definitions of categories. 
- Industrial fans. Performance testing of jet fans. 
- Industrial fans. Dimensions. 
- Ventilation for buildings. Performance of testing components for residential ventilation  

contains fans, filter, heat recovery and control systems. 
- Ventilation for buildings. Components/products for residential ventilation-Classification, 

required and optional performance characteristics. 
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Energiseminarium på Nordbygg VVS 1 april 2008 
 
Programmet börjar nu klarna för det heldagsseminarium som Svensk Innemiljö (VVS företagen, 
Kylentreprenörerna och Svensk Ventilation) kommer att genomföra 1 april. Seminariet 
genomförs i nära samarbete med framför allt Fastighetsägarna och Energirådgivarna och 
moderator blir Bengt Wånggren, utvecklingschef på Fastighetsägarna Sverige. Dagen kommer att 
handla om hur fastighetsägaren på bästa sätt genomför och drar nytta av energideklarationen och 
hur han kan minska sin energianvändning. Målsättningen är att genomföra ett seminarium, där 
deltagarna går hem med en god uppfattning om hur han skall gå till väga för att sätta igång sitt 
åtgärdsprogram. Dessutom skall han ha en mängd goda och praktiska kunskaper och förslag på 
vilka åtgärder som kan genomföras och genomföras på ett lönsamt sätt. Det betyder att flera 
praktikfall kommer att redovisas. Med andra ord; boka redan nu in dagen! 
 
 

Vi tackar för det gångna året och önskar er alla  
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GOTT NYTT ÅR! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bil. Byggmaterialindustrin 

Ingvar, Lena & Magnus 


