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Ventilation är en framtidsbransch 
EU-kommissionens förstudie om Ventilation 
(Energy-Using Products) kom med sin slutrapport 
i juli, och slår fast att effektiv ventilation kommer 
att ha stor betydelse för Europas omställning till 
hållbar energihushållning. Rapporten nämner ex-
empelvis att mekanisk ventilation redan nu sparar 
460 TWh primärenergi jämfört med ett fiktivt refe-
rensläge med enbart självdrag. Om EU idag 
skulle återgå till enbart självdrag, skulle CO2-
utsläppen öka med 100 miljoner ton/år, vilket 
motsvarar totala utsläppen från tolv miljoner EU-
medborgare. 

Rapporten innehåller olika förslag till minimikrav 
för ventilationsaggregat. De föreslagna reglerna 
för ventilation skulle spara 
100 TWh el per år. Författar-
na har också tagit med och 
bearbetat det SFP-förslag 
som Svensk Ventilation och 
de nordiska systerorganisat-
ionerna lämnade in i våras. 
Ladda ner rapporten här. 

”Aggregatbranschen fördubblas” 
Förstudiens huvudtema är olika scenarios för lag-
stiftning, och dess konsekvenser. Författarna för-
väntar sig här att EU-marknaden för ventila-
tionsaggregat fördubblas under perioden 2015 – 
2030.  

”Installationer ökar också” 
Även ventilationsinstallationerna i EU förväntas 
växa fram till 2030, men med mer måttliga 20-30 
procent. 

Hellre fläktar än en vindsnurra  
Enligt tidningen Energi & Miljö så säger Torbjörn 
Lundgren energisamordnare på Vätterhem att 
intresset för förnybar energiproduktion är 
överdrivet. Satsa istället på energieffektivisering 
för med 144 nya ventilationsaggregat sparar 
bostadsbolaget Vätterhem el motsvarande ett 
vindkraftverk och återbetalningstiden är betydligt 
kortare. Läs mer här.  

Norge först med passivhusstandard 
Norge blev första land att införa nationell standard 
med kriterier för passivhus för lokaler (NS 3701) 
och bostäder (NS 3700). Ordförande i kommittén 
som har utarbetat denna standard har varit VKE:s 
vd Mats Eriksson. VKE är Svensk Ventilations 
systerorganisation i Norge. 
- VKE vil nå arbeide for at regjeringens fast-
settelse av hva som ligger i begrepet passivhus-
nivå blir nøye koordinert med Norsk Standard 
3701 og 3700, säger Mats Eriksson.  
Läs mer här.  

http://www.svenskventilation.se/download/627/Nordic_SFP_proposal_to_Lot_6.pdf
http://www.ecohvac.eu/downloads/Task%207%20Lot%206%20Ventilation%20Final%20Report.pdf
http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/%e2%80%9dhellre-144-flaktar-an-en-vindsnurra%e2%80%9d/
http://nvef.no/ViewPage.aspx?articleid=15886&mid
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Almedalen 
Svensk Ventilation deltog för första gången aktivt i 
Almedalen. Vi är väldigt nöjda med veckan och 
det var helt fantastiskt att vi hade medlemmar på 
plats. De gjorde en fantastisk insats med att föra 
fram budskapet och vikten av ett energieffektivt 
och hälsosamt inomhusklimat. Trailern med det 
mobila luftlaboratoriet var en fantastisk tillgång för 
oss alla och hela ventilationsbranschen. Trailern 
besöktes bl.a. av riksdagspolitiker, kommunpoliti-
ker, myndighetspersoner, fackföreningar, intres-
seorganisationer, fackpress, folk från bygg- och 
fastighetsbranschen.  

Vi vill härmed speciellt tacka våra närvarande 
medlemmar och de som deltog på våra semi-
narier/föredrag. Deltagarna förutom medlemmar-
na och besökare var Marie-Louise Luther ”Astma 
och Allergiförbundet”, Roland Jonsson ”HSB”, 
Maria Wetterstrand, riksdagsledamoten Sara 
Karlsson (S), riksdagsledamöterna och bostads-
politiska talesmännen Ola Johansson (C) och Anti 
Avsan (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De första besökarna har kommit till trailern och Svensk 
Ventilations VD Britta Permats inväntar Roland Johns-
son, Energichef på HSB som ska inleda med det första 
föredraget.  Foto: Janne Lööf, VVS Forum

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_ventilation/pressrelease/view/luftlaboratorium-i-almedalen-avsloejar-luften-du-andas-776360
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_ventilation/pressrelease/view/luftlaboratorium-i-almedalen-avsloejar-luften-du-andas-776360
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HSB hos Svensk Ventilation 

HSB drog fulla hus och fyllde redan första dagen 
trailern. Roland Johnsson som är Energichef på 
HSB inledde med föredraget ”Miljonprogrammet 
Rosengård – Är energieffektiviseringen en myt 
eller en möjlighet?”. Dagen efter var han tillbaka i 
trailern och då handlade det om 
”Värmeåtervinning i bostäder – Hur når vi EU:s 
nollvision?”. Han presenterade HSB:s nya 
ventilationslösning för system med från och tilluft 
som lyfter energieffektiviteten till nya höjder. De 
kallar lösningen HSB FTX och den sätts in i en 
fastighet som är under byggnad i Nacka. Läs mer 
om HSB-FTX och miljonprogrammet. 

Roland Johnsson som är Energichef på HSB inleder 
det första föredraget i trailern. 
Foto: Janne Lööf, VVS Forum 

 

Bättre luft i skolan 
Marie-Louise Luther från Astma och Allergiför-
bundet och Svensk Ventilation höll gemensamt i 
föredraget ”Skolan – Kan bra inomhusluft för-
bättra elevers prestationer?”. 

Inomhusmiljöexperten Marie-Louise Luther refere-
rade till en skolrapport i Uppsala med 39 skolor 
med undermålig ventilation. Efter att ventilationen 
hade åtgärdats och förbättrats så minskade anta-
let elever med astmasymtom påtagligt. En dansk 
studie visade också att ju högre ventilationsflöde 
per person, desto bättre 
studieresultat. Det var gläd-
jande att bl.a. lärarfacket, 
riksdagspolitiker, kommun-
politiker och unga allergiker 
var på plats och ställde frå-
gor. Läs mer här och här. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_ventilation/pressrelease/view/hsb-ftx-goer-bra-ventilation-loensam-och-klimatsmart-776324
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_ventilation/pressrelease/view/energibesparingar-i-miljonprogrammet-moejligt-med-ny-ventilation-776200?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svensk_ventilation/pressrelease/view/slaar-ett-slag-foer-skolluften-i-almedalen-inomhusklimatet-avgoerande-foer-elevers-prestationer-och-haelsa-776478
http://www.friskarelivbloggen.se/2012/07/inomhusluften-i-skolan-paverkar-elevernas-prestationer/
http://www.astmaoallergiforbundet.se/
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Seminarium -  
Miljömål 2020 
Vårt seminarium belyste 
frågan om och hur vi kan 
uppnå miljömålet ”God 
bebyggd miljö - inom-
husmiljö”. I dagsläget har 
Boverket och Naturvårdsverket konstaterat att 
målet blir svårt att nå till år 2020. För att komma 
till rätta med dålig inomhusmiljö krävs fler åtgär-
der och nya styrmedel.  

Medverkade i seminariet var Marie-Louise Luther 
Astma- och Allergiförbundet, Britta Permats 
Svensk Ventilation, Maria Wetterstrand, Sara 
Karlsson, riksdagsledamot (S) i Miljö- och jord-
bruksutskottet Ola Johansson, riksdagsledamot 
(C), bostadspolitisk talesman, Anti Avsan, riks-
dagsledamot (M) , bostadspolitisk talesman och 
Svensk Ventilations ordförande, Anders 
Freyschuss. 

Det var Svensk Ventilations ordförande som häl-
sade alla välkomna och därefter tog moderatorn 
Lars-Gunnar Tannerfors vid. Han utmanade riks-
dagspolitikerna direkt med att de skulle redogöra 
för hur deras ventilationspolitik ser ut idag. Efter 
den korta politikerpresentationen fick bl.a. Maria 
Wetterstrand ordet. Maria konstaterade att det är 
nedslående att 14 av de 16 miljömålen inte kom-
mer att uppnås. Hon betonade att det politiskt 
måste göras mer om vi ska uppnå miljömålet ”god 
inomhusmiljö”, Läs gärna Marie-Louise’ och Ma-
rias egna inlägg. 

Moderatorn Lars-Gunnar Tannerfors, Nikolaj Tolstoy 
från Boverket och Maria Wetterstrand. 

Sara Karlsson (S) lyfte upp problemet att miljö-
målssystemet gjorts om och att mycket resurser 
gått åt till detta istället för att ta fram styrmedel 
och åtgärder för att uppnå målen. Hon berörde 
också att starkare styrmedel och åtgärder behövs. 
Ansvaret för att uppnå miljömålen kan inte bara 
läggas på myndigheter utan det finns även ett po-
litiskt ansvar. Att införa s.k. skol-ROT kan vara ett 
sätt att ge mer lika förutsättningar i kommunerna 
att skapa en bra inomhusmiljö i skolorna. 

 
Marie-Louise Luther från Astma- och Allergiförbundet 

http://www.friskarelivbloggen.se/2012/07/hur-kan-vi-uppna-miljomalet-om-god-inomhusmiljo/
http://www.mariawetterstrand.se/artiklar/almedalsveckan-mer-an-ett-jippo-8765908
http://www.mariawetterstrand.se/artiklar/almedalsveckan-mer-an-ett-jippo-8765908
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Anti Avsan (M) tog upp att fokus bör vara på vad 
vi kan göra för att uppnå miljömålen – inte tvär-
tom. Mycket kan lösas med ökad kunskap och 
förståelse för innemiljöfrågorna. Sedan bör vi inte 
lägga kraft på att göra om miljömålssystemet utan 
hitta sätt att uppnå målen. Se också Antis blogg! 

Ola Johansson (C) redogjorde att redan beslu-
tade lagar och regler på innemiljöområdet måste 
följas och att man inte ska besluta om sådant i 
miljömålen igen. Olikheter i kommunernas förut-
sättningar att avhjälpa t ex problem med inom-
husmiljön i skolor bör kunna lösas t ex via det 
kommunala skatteutjämningssystemet. 

Paneldebatt med Ola Johansson (C), Anti Avsan (M) 
Anders Freyschuss (ordf. Svensk Ventilation) och Sara 
Karlsson (S). 

Efter seminariet stannade Sara Karlsson (S), Anti 
Avsan (M) och Ola Johansson (C) kvar och disku-
terade. I Olas blogg kan man läsa att han plane-
rar under hösten ordna ett seminarium i Riksda-
gen om just energieffektivitet och sjuka hus.  

Läs mer ur en Almedalstidning om Svensk Venti-
lation 

 

Läs Ola blogg ” 
”Innan nästa anhalt, som var en debatt 
om klimat och byggande, så gick jag 
en runda förbi en annan branschföre-
trädare, Svensk Ventilation. I morgon 
ska jag delta i en diskussion med dem 
och Astma & Allergiförbundet om inomhusmiljö. Det 
var nog bra, för där fick jag klart för mig hur mycket 
mer nytta en väl dimensionerad och påkostad ventilat-
ionsanläggning gör för vår hälsa och då framförallt de 
av oss som har problem med allergier. Det är de minsta 
partiklarna som är farligast och det är dem vi struntar i 
att filtrera bort, påstår de. Aldrig fel att reka lite om det 
är ett områden man känner att man inte fullt ut behärs-
kar”. 

Ola bloggar också om vårt seminarium 
”Annan typ av luftflöden blev det fråga om på Svensk 
Ventilation och Astma & Allergiförbundets semi-
narium om inomhusluften. Där diskuterades vad vi kan 
göra för att få en ren luft i våra bostäder och offentliga 
miljöer, exempelvis skolor. I min hemkommun Kungs-
backa byggs det nya skolor och många byggs om och 
moderniseras, framförallt för att komma till rätta med 
dålig ventilation. Det fungerar i en kommun som 
växer, men vad gör man i en kommun som inte behö-
ver investera i skolor på grund av sjunkande elevtal. 
Det diskuterades också huruvida energieffektiva hus 
behöver stå i konflikt med bra inomhusmiljö. Inte idag, 
men vi behöver lära oss mera. Så även jag som plane-
rar att under hösten ordna ett seminarium i Riksdagen 
om just energieffektivitet och sjuka hus. Här fick vi 
lyssna till de båda arrangörerna och den numera fria 
debattören Maria Wetterstrand och efteråt diskuterade 
jag tillsammans med en s-ledamot, Sara Karlsson och 
en m-ledamot Anti Avsan”. 

http://www.antiavsan.blogspot.se/2012_06_01_archive.html
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=qttrtg75&gInitPage=15
http://olajohansson.blogspot.se/2012/07/basha-eller-barsa-reflektione-fran.html
http://olajohansson.blogspot.se/2012/07/gotlandsk-sommarnatt-den-andra-dagen.html
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Byggherrarna kräver ledarskap 
Byggherrarna i Sverige vill att regeringen ska visa 
ledarskap. Genom att minska energiförbrukningen 
i fastigheter och sträva mot att nå riksdagens mål 
kan de bidra till att Sverige faktiskt också når 
detta mål. Genom att inte skärpa lagkraven och 
inte tydligt kommunicera en ambitionsnivå överlå-
ter nu regeringen till marknadskrafter att själv 
välja att antingen försöka bidra till att nå målet el-
ler strunta i det. Byggherrarna tycker att det är 
dags för regeringen att tydligt och klart ge oss alla 
ett direktiv. Läs mer här.

Byggnads diskuterar tysk modell 
 – Sverige behöver uppnå EUs klimatmål, varför 
gör vi inte mer? 
Det frågade Byggnadsarbetareförbundet under 
Almedalsveckan, och publicerade en ny rapport. 
Byggnads föreslår att Sverige sneglar på hur man 
har gjort i Tyskland för att finansiera energieffekti-
visering av bostäder. Läs mer här.  

Många ställde frågor 
till panelen vid semi-
nariet om miljömålen 
2020. Unga allergiker 
var på plats liksom 
Skanska och WSP 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/byggherrarna/news/view/visa-ledarskap-regeringen-42856
http://www.byggnads.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Tysk-modell-med-energieffektivisering-till-lag-ranta/
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Stockholms Lokalförening 
 
Höstmöte 
Stockholms Lokalförenings höstmöte är den 11 till 
12 oktober ombord på Birka Paradise. Anmälan 
till lena.dansarie@vvsforetagen 

Lunchmöten 
måndagar kl.12.00–13.00 (smörgås kl.11.30) på 
IUC, Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov. 
Klicka på datumen för att anmäla Dig! 

2012-09-10 Partiklars påverkan på hälsan 

2012-10-08 Injustering av ventilation - Projektera 
och montera rätt så underlättas injusteringen! 

2012-11-12 Entreprenadjuridik för montörer 

2012-12-10 Ventilationsbrandskydd Nyheter i re-
gelverken, även brandupphängningar 

Byggproduktförordningen 
SIS anordnar 2012-09-13 i Stockholm ett efter-
middagseminarium om CPR, CE-märkning och 
harmoniserad standard. Läs mer och anmäl Dig 
här. Medlem i SIS går gratis, så skriv i anmälan 
att Du är medlem i Svensk Ventilation. 

Arbetsmarknadsdag YH Enköping 
Den 12 september klockan 13.00 har Svensk 
Ventilations medlemsföretag möjlighet att presen-
tera sig för YH-studenterna som går utbildningen 
Ventilation och inomhusmiljö. 

Certifierade ventilationsmontörer 
Svensk Ventilation är en av stiftarna i IUC och vi 
gläds åt de nya certifierade ventilations-
montörerna: 
Per Berg , VKG Energi & Driftteknik i Gävle AB  
Viktor Borggren, Kempes Plat & Klimatkontroll  
Matti Forss,  M3/s i Stockholm AB  
Markus Harju, Sydtotal AB  
Gustaf Hedman, Kempes Plat& Klimatkontroll  
Rasmus Liljeback, Sydtotal AB  
Andreas Olofsson,  Bravida Sverige AB  
Patrick Skedung, Sydtotal AB  
Bjorn Stahl,YIT Sverige AB  
Thobias Tidholm, JG Ventilation AB  

 

Spridning av ”Kanalen” 
Finns det fler på ditt företag som du anser kan ha 
nytta och glädje av den information vi sprider via 
vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail med namn och 
adressuppgift till 
britta.permats@svenskventilation.se 

mailto:lena.dansarie@vvsforetagen
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEl6YUFEMDhEQ2VzTDNnNGFMM3k4VEE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEMwNW9OS054TG1XaVhkLTZYaWM1OUE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtMU0ZVWTgwWElHVUgxaWptZnJ3bGc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFo0VzgzWFdtTFozTWFmdUVYS2gtZUE6MA
http://e2.relationbrand.com/sis/_edm-CPR_Seminarium/mail.asp?mKey=873784&cKey=99&mail=jonas%2Esantesson%40sis%2Ese
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2012-10-15 - 2012-10-18 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

2012-10-16 - 2012-10-18 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2012-08-29 - 2012-08-31 IUC, Göteborg 

2012-10-29 - 2012-10-31 IUC, Stockholm 

2012-12-10 - 2012-12-12 IUC, Göteborg 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2012-11-06 - 2012-11-07 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2012-10-23 - 2012-10-25 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2012-10-10 - 2012-10-12 IUC, Katrineholm 

2012-11-14 - 2012-11-16 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2012-10-23 - 2012-10-25 IUC, Katrineholm 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

2012-09-06 - 2013-09-07 IUC Göteborg 

Allmän elbehörighet på distans 

2012-10-01 - 2013-08-31 IUC, Katrineholm 

 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2012-09-18 - 2012-12-30 IUC, Katrineholm 

2012-10-16 - 2013-02-28 IUC, Stockholm 

2012-10-29 - 2013-04-28 IUC, Göteborg 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2012-10-09 - 2012-10-11 IUC, Katrineholm 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2012-08-30 (1 dag) IUC, Stockholm 

2012-09-17 (1 dag) IUC, Göteborg 

2012-10-11 (1 dag) IUC, Helsingborg 

2012-10-16 (1 dag) IUC, Katrineholm 

2012-10-23 (1 dag) IUC, Stockholm 

2012-11-13 (1 dag) IUC, Göteborg 

2012-12-04 (1 dag) IUC, Stockholm 

Diplomerad projektledare 

2012-09-26 - 2013-02-20 IUC, Katrineholm 

Duktiga projektledare ökar företa-
gets konkurrenskraft!  
Diplomerad Projektledare för installations-
branschen är ett kurspaket som tar upp vanlig 
problematik och slipar kompetensen inom ledar-
skap, ekonomi och juridik. 

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/bygglagstiftning-ovk--certifieringsprov
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1--ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-2--certifierad-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/anbudskalkylering-luftbehandling
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/vvs/vvsteknik-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/allman-elbehorighet-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/begransad-elbehorighet-bb1-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/byggarbetsmiljosamordnare-basp-och-basu
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender för augusti-oktober 
 

2012-08-24 Möte med Energimyndigheten och Boverket om Lot 6, BBR och standarder 

2012-08-28 Uppstartsmöte om ”EU-projektet”, Stockholm 

2012-08-31 Svensk Ventilations styrelsemöte 

2012-09-04 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2012-09-04 Styrgrupp Utbildning, Skinnskatteberg 

2012-09-05 CEN/TC 195/WG 6 (Filter/Nanomaterial), Zürich 

2012-09-10 Styrgrupp Produkter, Jönköping 

2012-09-10 Stockholms Lokalförening lunchmöte, Partiklar och hälsa 

2012-09-12 Arbetsmarknadsdag, YH Enköping 

2012-09-13 Branschintroduktion för nya studenter, IUC Göteborg  

2012-09-13 Seminarium om CPR, CE-märkning och harmoniserad standard, Stockholm 

2012-09-19 Eurovent Joint meeting, Frankfurt 

2012-09-22 ISO TC 142 (Filter) Plenarmöte, Zürich 

2012-09 Styrgrupp Entreprenad, Stockholm 

2012-10-08 Stockholms Lokalförening, lunchmöte om luftkvalitet och hälsa 

2012-10-11 Stockholms Lokalförening, styrelsemöte 

2012-10-11 -12 Stockholms Lokalförening, Höstmöte 

2012-10-15 Boverkets remiss BBR 13 – sista svarsdatum 

2012-10-16 Eurovent PG06C (aggregat), Paris 

2012-10-23 ErP - Lot 6 (Ventilation) Consultation Forum, Bryssel 

2012-10-24 Kompetenscentrum Luftfilter, Borås? 

 

 


	Ventilation är en framtidsbransch
	Hellre fläktar än en vindsnurra
	Norge först med passivhusstandard
	Almedalen
	Bättre luft i skolan
	Seminarium -  Miljömål 2020
	Byggherrarna kräver ledarskap
	Byggherrarna i Sverige vill att regeringen ska visa ledarskap. Genom att minska energiförbrukningen i fastigheter och sträva mot att nå riksdagens mål kan de bidra till att Sverige faktiskt också når detta mål. Genom att inte skärpa lagkraven och inte...
	Hygieniska gränsvärden
	Bostadsbristen ökar
	BBR 2013
	Energideklaration
	Fastighetsägarnas egenkontroll
	Energin kan halveras i bostäder
	Myndighetens avtal olagliga
	Ökad energianvändning i bostäder
	CE-märkning mot flera direktiv
	AMA-remissen
	Energieffektiviseringsdirektivet
	Konjunkturrapporten rättad
	Fler energisnåla hus
	Stockholms Lokalförening
	Byggproduktförordningen
	Arbetsmarknadsdag YH Enköping
	Certifierade ventilationsmontörer
	Spridning av ”Kanalen”
	Utbildning och kurser
	Duktiga projektledare ökar företa-gets konkurrenskraft!
	Medlemskalender för augusti-oktober

