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Deltagande på Expovent
Svensk Ventilation har genom Gunnar Möller 42AB 
deltagit vid Expovent i Halmstad och Mölndal och 
hållit föredrag om de ekonomiska konsekvenserna av 
energieffektivisering för fastighetsägarna. 

Svensk Ventilation fl yttar
Svensk Ventilation fl yttar tillsammans med VVS-före-
tagen, Kyl & Värmepumpföretagen samt PLR till nya 
lokaler i Marivik den 1 februari. Den nya adressen 
är Årstaängsvägen 19B. Vi behåller samma direkt-
nummer, men har skaffat oss ett eget växelnummer 
08-762 73 60.  

Brandutbildning för lokalföreningarna
En halvdags brandutbildning kommer att äga rum 
på tre platser i landet i samarbete med lokalfören-
ingarna. Ansvarig för utbildningen kommer att vara 
Martin Borgström, brandexpert vid Sweco. Utbild-
ningen kommer att äga rum i Norrköping, Göteborg 
och Stockholm under perioden mars-april. Datum har 
ännu inte fastställts.             

BeBOs teknikupphandling
Nu har BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för 
energieffektiva fl erbostadshus) beslutat att fullfölja sin 
teknikupphandling av nya ventilationsinstallationer för 
fl erbostadshus. SABO kommer att fungera som projekt-
ledare. Sex stycken fl erbostadshus, i vilka ingår bygg-
nader från bl a Familjebostäder och Stockholmshem, är 
utsedda som provhus. Den 28e januari ägde en work 
shop rum med representanter för bygg- och ventila-
tionsbranschen för att fastställa kravspecifi kationen för 
upphandlingen. Enligt tidplanen skall tävlingsförslagen 
presenteras för BeBo under perioden april-juli.

Inom Svensk Ventilation fi nns en särskild arbetsgrupp 
tillsatt för att ta fram förslag att presentera för BeBo. 

Uppvaktning hos Finansdepartementet
Den 27 januari ägde ett möte rum på Finansdeparte-
mentet med ansvariga handläggare för bostadsfrågor 
där Svensk Ventilation deltog. Mötet hade initierats av 
Byggmaterialindustrierna. Vid mötet framfördes 
bl a behovet av skärpta energieffektiviseringskrav 
och ekonomiska styrmedel för att klara de mål som 
riksdag och regering fastställt för minskad energian-
vändning.

Gemensam LCC-kalkyl
LCC-gruppen inom Svensk Ventilation har beslutat att 
ta fram en branschgemensam LCC-kalkyl för att på 
ett trovärdigt sätt gentemot marknaden kunna jämföra 
bl a äldre aggregat med nya. Uppdraget att ta fram 
LCC-kalkylen kommer att läggas på Lube.     
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Arbetsmarknadsdag på IUC
Torsdagen den 4 februari kl 9.00-13.00 kommer IUC 
att anordna en arbetsmarknadsdag på skolan vid 
Globen. Medlemsföretagen är välkomna att delta för 
att träffa studenter och företag som ställer ut. Anmä-
lan sker till Madelen Carlberg 08 528 07 833

Utbildning i energieffektivisering och 
byggarbetsmiljösamordnare
IUC anordnar kurser i energieffektivisering i Stock-
holm den 22-23 mars, 4-5 maj, i Göteborg den 25-26 
mars och Malmö den 20-21 april. Kurslitteratur är 
Energihandboken. Anmälan sker till Elisabet Sandin 
031-756 03 52. IUC kommer under vintern/våren 
även anordna kurser för byggarbetsmiljösamordnare 
BAS-P/U. Anmäl till Lars Person, tel 0150-658 68.
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Magnus Everitt slutar
Magnus Everitt kommer att sluta arbeta på Svensk 
Ventilation och istället börja en anställning som af-
färsutvecklare på IUC fr o m den 1 april. Vi önskar 
honom all framgång på hans nya jobb och vill samti-
digt tacka honom för alla stora insatser han gjort för 
vår förening under de sex år han varit anställd hos 
oss.
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