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koordinator för styrgrupp Produkter och styrgrupp Brand. 
Vi hälsar Britta varmt välkommen till Svensk Ventilation.

Den 27 januari ägde ett möte rum på Finansdeparte-
mentet med ansvariga handläggare för bostadsfrågor 

Välkommen till oss, Britta!
Britta Permats kommer att börja arbeta som Teknik- & 
Miljöchef (inomhusklimat och energieffektivisering) 
vid Svensk Ventilation i april. Hon efterträder Magnus 
Everitt, som vi i föregående nyhetsbrev rapporterat om, 
kommer att börja arbeta som affärsutvecklare vid IUC. 
Britta arbetar idag som affärsutvecklare vid Fläkt Woods 
AB. Hon har en bakgrund som VVS-konsult, arbets-
miljöinspektör på Arbetsmiljöverket  och sakområds-
ansvarig för ventilation på distriktet i Stockholm.

Britta kommer, förutom de tekniska och inomhusklimat 
frågorna, också vara ansvarig för bl a den nya gym-
nasieskolan, teknikupphandlingen vid BeBo, fokusgrup-
per samt ingå i Boverkets byggråd. Hon är föreningens 
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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.     
 
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 
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energieffektivisering för fastighetsägarna. 

Svensk Ventilation flyttar
Svensk Ventilation flyttar 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.  


