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Kursen pågår under en dag och deltagande är kost-
nadsfritt. Antalet platser är begränsat. Anmälan kan 
ske till asa.pihl@svenskventilation.se.

Broschyr om energieffektiva byggnader         
En ny broschyr har tagits fram ”Vi har inget val” där 
Svensk Ventilation är en av 12 organisationer som 
står bakom den. Broschyren utgör en plattform för 
medverkande organisationer i det politiska lobby-
arbetet för energieffektivisering och riktar sig till 
politiker, myndigheter och organisationer. Den lyfter 
fram exempel på energieffektiva byggnader och visar 
på de möjligheter och hinder som finns för att energi-
effektivisera. Broschyren hittar du här.

Kalkylkurs
Som vi informerade om i föregående nyhetsbrev kom-
mer Svensk Ventilation ha en egen kalkylkurs den 21 
september i Stockholm. Kursen kommer att ledas av 
Håkan Löfgren, Lubekonsult. Kursens huvudinriktning 
är anbudskalkylering och målsättningen är att ge 
en övergripande information om hur man kalkylerar, 
regler och bestämmelser, hur man mängdar och pris-
sätter kanaler, samt vad man i övrigt skall tänka på 
vid anbudsskrivning. Rubriker ur kursinnehållet:

- kalkylens funktion i byggprocessen
- entreprenadformer
- upphandlingsformer
- ersättningsformer
- bestämmelser, AMA, AB
- handlingar, omfattning och utförande
- anbudskalkyler
- ÄTA 
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Utdrag ur broschyren 
“Vi har inget val” som 
handlar om om energi-
effektiva byggnader.

http://www.linkin.se/viharingetval.pdf


LCC-kalkyl
Vi informerade i tidigare nyhetsbrev om att den bransch-
gemensamma LCC-kalkylen nu är färdigställd. En 
förhöjd säkerhetsnivå för att förhindra obehöriga att 
bruka den har gjort att tidtabellen för lanseringen har 
förskjuts till vecka 33. 

Nordbygg tidigareläggs
Nordbygg 2012 tidigareläggs en vecka för att undvika 
en direkt krock med Mostra Convegno. Det innebär 
att den nya tiden blir 20-23 mars 2012.  

Ny tillförordnad VD för IUC
Ingvar Ygberg har gått in som ny tillförordnad VD för 
IUC sedan Göran Lundin slutat som VD. 

Färsk entreprenadstatistik
Vi har nu fått ny entreprenadstatistik från Industri-
fakta avseende första kvartalet i år.

Du som är medlem hittar statistiken på vår hemsida 
www.svenskventilation.se under rubrik Marknad/En-
treprenadstatistik

Nya medlemsföretag
Under det här året har följande företag beviljats 
medlemskap i Svensk Ventilation:
JPP Gruppen AB
Spirare AB
Kraft & Kultur i Sverige AB
Installationsteknikerna INTAB AB 
Pihls Ventilation AB
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Lufttekniska installationer i Närke AB, LTI
Cosmar AB
OzoneTech Systems AB
Weland Luftbehandling AB

Broschyr om ventilation
Svensk Ventilation kommer i samarbete med JS 
Sverige ta fram en broschyr om energieffektiva 
ventilationsinstallationer. Syftet med broschyren är 
att visa att ventilation spar energi och samtidigt är en 
bra affär för fastighetsägaren – genom att lyfta fram 
konkreta exempel från verkligheten. Finansieringen 
av broschyren bygger helt och hållet på annonsintäk-
ter. Den kommer att skickas till utvalda fastighets-
ägare. Broschyren kommer även att synas som en 
web-broschyr, som kommer att läggas upp på vår 
hemsida. Denna interaktiva broschyr ger läsare möj-
ligheten att klicka på en annons för att vidarelänkas 
till det annonserande företagets hemsida. För frågor 
om annonser kontakta JS Sverige 040-699 09 00.   

Uppvaktning av Moderaterna
Svensk Ventilation deltog vid en uppvaktning i riks-
dagen av Sofia Arkelsten, miljöansvarig hos Mod-
eraterna den 2 juni. Vid uppvaktningen framhölls bl a 
betydelsen av ekonomiska styrmedel för att få igång 
åtgärder för energieffektivisering.
  
Semesterstängt
Vi kommer att ha semesterstängt veckorna 28-29-30. 
Vi önskar er en varm och skön sommar!
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