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och Agneta är en av landets främsta experter vad 
gäller energieffektiviseringar. På kvällen underhåller 
Lennie Norman. Dagen därpå, på fredag, är det 
golfturnering på Fågelbro golfbana. Alla medlemmar 
är välkomna att anmäla sig till årsmötet. Se bilaga. 

 
Fokusgrupp Arkitekter 
För att etablera en bättre dialog med andra bran-
scher inom byggnäringen har Svensk Ventilation tagit 
initiativ till att bilda fokusgrupper. Den första gruppen 
består av fem representanter för ventilationsbran-
schen och lika många för arkitekterna. Gruppens 
första möte äger rum den 5 maj och sker i samarbete 
med STD, Sveriges Teknik- och Designföretag. De 
övriga fokusgrupperna är konsulter, fastighetsägare 
och byggare. 

Uppvaktning av Näringsdepartementet
Svensk Ventilation deltog vid en uppvaktning av 
Näringsdepartementet den 31 mars, tillsammans med 
representanter för Byggmaterialindustrierna. Frågan 
på dagordningen gällde hur regeringen kan bidra till att 
stimulera till ökade energieffektiviseringar. Vid mötet 
deltog Per Högström och Fredrik von Malmborg från 
Näringsdepartementet.

Arbetsgrupp för montagetider
En arbetsgrupp med uppgift att ta fram branschgemen-
samma montagetider har tillsatts med representanter 
från bl a YIT och Skanska Inneklimat. Motsvarande 
gemensamma montagetider fi nns redan inom VVS- och 
elbranschen.

Politiskt seminarium den 14 april
Svensk Ventilation ordnar ett politiskt seminarium 
den 14 april med de ledande energipolitiska expert-
erna från moderaterna, centerpartiet, miljöpartiet och 
socialdemokraterna tillsammans med Rådet för Bygg-
kvalitet och VVS-företagen. Se separat inbjudan. På 
seminariet deltar även per Forsling från Fastighetsä-
garna och Ulrika Jardfelt från SABO.  

Årsmöte för Svensk Ventilation
Årsmötet för Svensk Ventilation äger rum den 20 maj 
på Fågelbro Konferensanläggning på Värmdö. Till 
mötet är Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult och 
Agneta Persson, VD WSP Group, inbjudna att tala på 
temat “Ventilationsbranschen om 10 år”. Eje Sand-
berg är en av landets främsta experter på passivhus 
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Årsmöte på Fågelbro Konferens



Nordbygg
Nordbygg samlade totalt 59 322 besökare (rekord) 
varav 20 000 bara under torsdagen. De fl esta av 
föreningens medlemsföretag, totalt 35 stycken med 
egna montrar, var huvudsakligen nöjda med mässan. 
Det som upplevdes positivt var antalet besökare och 
kvalitén på dessa. Till det negativa hörde framförallt 
att Nordbygg krockade med en motsvarande mässa i 
Milano. 

Revidering av Boverkets byggregler
Boverket kommer att revidera reglerna i BBR avs-
nitt 1, 3, 6, 7 och 8 gällande mindre ändringar. Från 
årsskiftet 2010/2011 planeras Boverkets konstruk-
tionsregler, BKR, att helt ersättas av Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 
europeiska konstruktionsstandarder, EKS. I samband 
med att detta arbete görs sker en revidering av näm-
nda stycken. För er som är intresserade att lämna 
synpunkter på remissen fi nns underlag att beställa 
hos föreningen.
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Sista dagen på jobbet.
Nu när det är min sista dag på Svensk Ventilation vill 
jag tacka er alla för en mycket trevlig tid tillsammans.
Jag ser det dock inte som om jag slutar, jag kommer 
att fortsätta terrorisera många av er i min nya roll 
som marknads- och affärsutvecklare på IUC i Stock-
holm.

Glad Påsk
Magnus Everitt
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