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Kalkylkurs
Under hösten kommer Svensk Ventilation att genom-
föra en eller flera kalkylkurser för medlemsföretagen 
under ledning av Håkan Löfgren, Lubekonsult. Den 
första kalkylkursen äger rum i Stockholm tisdagen 
den 21 september 9.30 - 16.30 i Svensk Ventilations 
lokaler på Årstaängsvägen 19C. Kursen är kostnads-
fri. Anmälan kan göras redan nu till asa.pihl@sven-
skventilation.se. Mer information om kursen och dess 
innehåll kommer senare.

Årsmöte i Eurovent 
Eurovent höll sitt årsmöte i Brugge den 27-28 maj med 
bl a inbjudna talar från EU-kommissionen. Philippe 
Riviere från DG-ENTR redovisade förutsättningarna 

LCC-kalkyl 

Den branschgemensamma LCC-kalkyl som Lube-
konsult tagit fram, på uppdrag av Svensk Ventilation, 
kommer att finnas tillgänglig på hemsidan under 
”Medlemmar” från och med vecka 29.  

Driftsgaranti
Svensk Ventilation är på väg att ta fram en driftsgaranti 
för FTX. Garantin innebär att entreprenören garanterar 
energieffektiviteten i anläggningen. Den är kopplad till 
ett service- och underhållsavtal. Nästa steg blir att få 
marknadens reaktioner på garantin och dess innehåll, 
vilket kommer att ske genom en avstämning i augusti 
med ett stort antal fastighetsägare. Blir mottagandet 
positivt går man vidare för att utforma ett färdigt avtal, 
vilket kommer att ske under hösten.  
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för det nya området inom ECO Labelling Lot 6 som 
behandlar ”Air-conditioning and ventilation equip-
ment”. Definitionen av Lot 6, som kan komma att få 
stor betydelsen för branschen, är ännu oklar; hand-
lar det om hela system eller enskilda produkter i ett 
system?  Mer information om detta i nästa nummer 
av Kanalen.     

Årsmötet
Årsmötet i Svensk Ventilation samlade 71 deltagare. 
Deltagarna fick bl a höra Eje Sandberg, Aton Teknik-
konsult och Agneta Persson, WSP Sverige talade om 
framtiden för ventilationsbranschen. Agneta framhöll 
betydelsen för branschen att kommunicera, visualisera 
och inspirera men inte minst att vara aktiv och skapa 
sin egen framtid utifrån de miljömål samhället ställt 
upp. Eje Sandberg framhöll de stora affärsmöjligheter 
som fanns i framtiden för branschen med kraven på 
energieffektivisering. Han underströk behovet av att 
utgå ifrån kundens behov; bra innemiljö, flexibel drift, 
behovsanpassad ventilation. 
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Eftersom beställarkompetensen många gånger är låg 
när det gäller bostäder behövs färdigpaketerade lösn-
ingar, driften behöver visualiseras via öppna gränssnitt 
och snygga och funktionella tilluftsdon efterfrågas.     

VD redovisade viktigare aktiviteter under 2009 och 
kommande aktiviteter under 2010.

PowerPoint-presentationerna kommer att finnas 
tillgängliga på Svensk Ventilations hemsida under 
”Föredrag”.   

Golfen
Dagen efter årsmötet återupptogs en tidigare tradi-
tion som funnits inom föreningen – en årlig golfturn-
ering. Den samlade 17 deltagare och genomfördes 
på Fågelbro golfbana i strålande sol. Vinnare 2010 
blev Jan Holmberg, Luvata med 71 poäng före Calle 
Rosenqvist, Kraft & Kultur 72 poäng och Britta Per-
mats 74 poäng på tredje plats.   
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