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Dålig inomhusmiljö 
Många har hälsobesvär på grund av dålig inom-

husmiljö enligt en ny rapport. Andelen hälsobe-

svär är högst bland dem som bor i miljonpro-

grammets bostäder. Alarmerande är att 78 pro-

cent av småhusen har lägre luftomsättning än 

riktvärdet. Bland flerbostadshusen är det ungefär 

hälften som inte klarar riktvärdet. Rapporten visar 

också att radonhalten inomhus minskar, men all-

deles för sakta. Med dagens saneringstakt be-

döms 180 000 småhus fortfarande inte vara ra-

donsanerade år 2020. Läs mer på sidorna 54-58  

Yrkeshögskolan är en viktig valfråga 
Året inleddes med en interpellation om yrkeshög-

skolan i riksdagen och årets första partiledarde-

batt hade också yrkeshögskolan i fokus. Det är 

bra att politikerna fokuserar på yrkeshögskolan för 

vi anser att installationsbranschen har den mest 

centrala rollen i energieffektiviseringsprocessen. 

För att uppfylla Sveriges energimål behöver fler 

VVS- och Ventilationsingenjörer utbildas inom yr-

keshögskolan. Det är glädjande att politikerna nu 

vill satsa på yrkeshögskolan. Läs vår rapport och 

debattartiklarna 15 och 16 januari. 

Beviljade yrkeshögskoleplatser 
VVS-utbildningar fick hygglig utdelning inför hös-

tens YH-starter, särskilt med tanke på att totalt 

endast 31 procent av ansökningarna beviljades. 

IUC fick beviljat för Katrineholm, Göteborg, 

Malmö och andra anordnare i Nyköping, Eslöv 

och Göteborg. Glädjande är också att Ventilat-

ionsingenjörsutbildningen i Enköping beviljades. 

Det känns dock tungt att inte Stockholm och Lu-

leå fick några yrkeshögskolplatser (VVS).  

Riksdagsdebatt om luften i skolan  
Den 14 januari debatterade utbildningsminister 

Jan Björklund och Miljöpartiets språkrör Gustaf 

Fridolins luftkvaliteten i Sveriges skolor. Bakgrun-

den var Fridolins interpellation till Björklund om 

”han avser att vidta åtgärder för att säkerställa att 

nödvändig upprustning av landets skollokaler 

kommer till stånd”. Ministern höll med om att sko-

lans lokaler behöver förbättras, men sade samti-

digt det är kommunernas ansvar att sköta sina 

skollokaler. Även riksdagsledamot Finn Bengts-

son (m) deltog i debatten. 

  

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2013/Tillstandet-i-den-byggda-miljon/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110176&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H1C120140115pd&doctype=pd
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Partiledardebatter/Partiledardebatt/?did=H1C120140115pd&doctype=pd
http://www.svenskventilation.se/download/896/HB_rapport_rev_4.0.pdf
http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-pa-yrkeshogskolan-for-att-fler-ska-kunna-fa-jobb/
http://www.dn.se/debatt/med-s-forsamras-villkoren-for-yrkeshogskolans-anordnare/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110135&doctype=ip
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Vår nya bok 2014 svarar mot alla nya och ändrade byggreg-

ler. Boken visar beprövade brandskyddslösningar för venti-

lationssystem och riktar sig till alla som projekterar, leder el-

ler deltar i byggandet av ventilationsanläggningar.  

Medlemspriset är 400 kronor + moms, icke medlemmar be-

talar det dubbla. Boken kan beställas via vår webb 

www.svenskventilation.se.  

Presentationer 
Svensk Ventilation presenterar 

boken på en rad orter under 2014, i 

samband med ExpoVent, VentNytt, 

Energi- och Miljötekniska förening-

en med mera. 

Kurser på IUC 
Boken används som kurslitteratur 

vid heldagsutbildningar i regi av 

IUC.  

Malmö 25 februari 

Stockholm 6 mars 

Göteborg 8 april 

Katrineholm 7 maj 

Sundsvall 20 maj  

Anmälan på IUC:s webb 

Lärare är bokens huvudredaktör 

Martin Borgström.  

– Eftersom vi har regelverk med 

funktionsbaserade krav så 

måste vi hitta praktiska lösning-

ar så att vi inte behöver upp-

finna hjulet om och om igen, 

säger Martin Borgström till VVS-

forum. Läs mer. 

  

http://www.svenskventilation.se/
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
http://www.vvsforum.se/index.php3?use=publisher&id=9192


Nr 1 2014 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 

 Årstaängsvägen 19C, Box 47 103, 100 74 Stockholm, Tel 08-762 73 60. E-post info@svenskventilation.se 

Aktuellt 2014  
Svensk Ventilation kommer under 2014 delta på 

flera evenemang som Renovera Energismart, 

Sustainable Days, Almedalen och Expovent m.m. 

Vi kommer att fortsätta med att öka medvetenhet-

en om vikten av ett hälsosamt och energieffektivt 

inomhusklimat.  

I år kommer det även vara fokus på brandskydd 

och mycket annat, till exempel: 

 Utbildnings- och rekryteringsfrågor 

 Arbetsmarknadsdagar 

 Stora Inneklimatpriset 

 OVK-möte med Boverket, Länsstyrelserna 

och Funkis (SKL informeras) 

 Upphandlingskriterier för filter  

(Miljöstyrningsrådet) 

 SBUF - tillämpade forskningsprojekt 

 Energihandboken (uppdatering) 

 LCC programmet (engelska) 

 Belivs (energieffektiva livsmedelsbutiker) 

 Leveransbestämmelser (ABM-V återstår) 

 BIM - Bygginformationsmodellering 

 AMA 2015 referensgrupp 

 Ritningsbeteckningar (uppdatering) 

 Osuppfångningsstandard 

 Standardiseringsarbete 

(TK 170 Luftbehandlingsteknik) 

 Ny hemsida 

Eurovent - Build up 
Svensk Ventilation är nu via Eurovent officiell 

partner till Europeiska kommissionens initiativ 

BUILD UP. Det är den europeiska portalen för 

energieffektiva byggnader. Genom Eurovent har 

vi nu möjlighet att lägga upp publikationer, länkar, 

evenemangsinbjudningar m.m. Läs mer. 

Nordbygg 2014 
Den 1 april startar Norbygg och Svensk Ventilat-

ion är en av medarrangörerna. Vi kommer att vara 

involverade i utställningen Renovera Energismart 

där besökarna erbjuds öppna kortseminarier un-

der hela veckan.  Vi är även samarbetspartner i 

Sustainable Days (läs seminarieprogram).  Stora 

Inneklimatpriset kommer 

att delas ut torsdagen 

den 3 april. Ni är också 

hjärtligt välkomna till vår 

monter där vi kommer att 

sälja och presentera 

brandboken.  

http://www.buildup.eu/
http://nordbygg.se/sustainable%20days/sustainable-days
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Adjungerad professor i ventilation 
Äntligen har branschen en ad-

jungerad professor i ventilation. 

Göran Hultmark, som är ut-

vecklingschef hos Lindab i Fa-

rum utnämns av Statens 

Byggeforskningsinstitut (SBi) 

vid Aalborg Universitet Köpen-

hamn till adjungerad professor i 

ventilation. Hans forskningsarbete har lett till 16 

patent och 20 vetenskapliga rapporter. 1998 re-

sulterade ett forskningsprojekt i den första kylbaf-

fel som inducerar rumsluft från undersidan, för att 

sedan spridas ut i rummet. Vi gläds att det är en 

medarbetare hos ett av våra medlemsföretag. 

BIM Alliance 
Svensk Ventilation är medlemmar i BIM och vår 

medlem VentIT (Håkan Löfgren) deltar aktivt i 

projekt som vår representant. BIM kommer att 

påverka våra medlemmars dagliga arbete och det 

är därför viktigt att Svensk Ventilation är med från 

början. Under våren åker BIM Alliance landet runt 

för att starta en dialog om kraven på BIM och lyfta 

upp lokala initiativ när det gäller implementering 

av BIM, dess konsekvenser och dess förutsätt-

ningar.  

 Luleå 4 februari 

 Göteborg 18 februari 

 Malmö 18 mars 

 Falun 2 april 

Webblänk till samtliga orter  

Synpunkter på AMA välkomna 
Vart tredje år ska AMA förnyas, och Byggtjänst 

har redan startat arbetet med AMA VVS & Kyl 15. 

Eftersom entreprenörerna dagligen brottas med 

beskrivningar som baseras på AMA, hoppas 

Byggtjänst mycket på förbättringsförslag från 

Svensk Ventilations medlemmar.  

Entreprenadfrågor: 

 Var finns ofta fel och brister i tekniska beskriv-

ningar?  

 Vilka texter i beskrivningarna brukar vara svåra 

att följa?  

 Vilka formuleringar leder till fel och missför-

stånd?  

 Vilka områden blir det ofta diskussioner om?  

 Finns det områden där många projektörer har 

kunskapsbrister?  

 Vilka förändringar skulle underlätta installatö-

rernas arbete?  

 Vi har förstått att projektörer ibland upprepar 

AMAs kravtext i den tekniska beskrivningen. 

Vilka koder, och texter, gäller det vanligtvis?  

Produktfrågor: 

 Vilka produkter har förändrats mycket de sen-

aste åren?  

 Vilka produkter saknas i AMA? 

 Finns det generella krav på produkter som 

saknas i AMA? 

 Vilka uppgifter bör projektören känna till för att 

kunna föreskriva en viss produkt? 

 Finns det några uppgifter i AMA som inte 

längre stämmer ”med verkligheten”? 

 Påverkas någon produkt av ny eller ändrad 

standard? 

 Strider AMA mot ekodesigndirektivet? 

Kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se om 

Du vill AMA-avsnitt på fil att kommentera. 

http://www.bimalliance.se/aktuellt/kalendarium
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=AMA-avsnitt%20att%20kommentera
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Ny standard för märkning 
Nu finns den svenska rörmärkningsstandarden 

(SS 741:2013) i en ny utgåva. Standarden inne-

håller bl.a. anvisningar för märkning av ventilat-

ionsinstallationer och då exempelvis kanaler för 

komfortventilation. Läs mer  

Miljöprogram för miljonprogrammet  
Naturskyddsföreningen har nu tagit fram rappor-

ten ”Miljöprogram för miljonprogrammet” som be-

skriver olika styrmedel för energieffektiv renove-

ring av flerbostadshus. Läs mer 

Remiss om renoveringsstrategi 
Svensk Ventilation har svarat på Näringsdepar-

tementets remiss om nationell strategi för energi-

effektiviserande renovering av byggnader. Vi på-

pekade ett uppenbart fel - ”6 % av alla byggnader 

har FTX” - och erbjöd oss att hjälpa till att ta fram 

rätt siffra. Vi instämde i att målet om halverad 

energianvändning kräver åtgärder i fler byggnader 

än de som renoveras för att de är slitna. Vi före-

slog också delmål för fler årtal och byggnadska-

tegorier, och krävde bättre tillsyn av inomhuskli-

matet. Läs strategiförslaget och vårt remissvar. 

Nära noll energihus till 2020 
Energisnåla byggnader är en viktig del av klimat-

politiken. Därför satsar regeringen på att få fram 

nära-noll energihus till 2020, skriver bostadsmi-

nister Stefan Attefall (KD) och it- och energimi-

nister Anna Karin Hatt (C) på Miljöaktuellt debatt. 

Läs debattartikel 

Ny myndighet 
Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 

2014 och ämnesområdet inomhusmiljö som fanns 

inom Socialstyrelsen har nu överförts till Folk-

hälsomyndigheten.  

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se  

eller gå direkt till myndighetens 

 Allmänna råd om ventilation 

 Allmänna råd om radon inomhus 

 Allmänna råd om fukt och mikroorganismer 

 Allmänna råd om temperatur inomhus 

http://www.sis.se/fluidsystem-och-delar/r%F6rledningskomponenter-och-r%F6rledningar/allm%E4nt/ss-7412013?cmpe=konstruktion
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Rapport_Milj%C3%B6program_f%C3%B6r_miljonprogrammet.pdf
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2013/Forslag-till-nationell-strategi-for-energieffektiviserande-renovering-av-byggnader/
http://www.svenskventilation.se/download/894/Dnr_N2013_5078E_Remissvar_Nationell_strategi_fr0000nergieffektivisering_frn005fSvensk_Ventilation_20140131.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/18434/a/232650
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/Allmanna-rad-ventilation-fohmfs-2014-18.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/Allmanna-rad-radon-inomhus-fohmfs-2014-16.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/Allmanna-rad-fukt-mikroorganismer-fohmfs-2014-14.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/Allmanna-rad-temperatur-inomhus-fohmfs-2014-17.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/
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Extra BBR-remiss om ventilation 
Boverket har genomfört en snabbremiss om reg-

lerna för ventilation. Läs BBR-förslaget (kap 6). 

Vi tolkar att Boverket föreslår att reglerna ska 

peka ut möjligheterna att uppnå god luftkvalitet på 

andra sätt än med ventilation. ”Ett sätt att uppfylla 

kravet …om bortförande av olägenheter är att 

dessa avskiljs i ett filter”. Förslaget innehåller inte 

några nya verifieringsmetoder för att fastställa 

”god luftkvalitet”. Läs vårt remissvar  

 

Film om yrkesprogrammet 
Skolverket har tagit fram en film om VVS- och 

Fastighetsprogrammet med bl.a. yrkesutgången 

ventilationstekniker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambassadörsgrupp Väst 
Eleverna på VVS och fastighetsprogrammet på 

Lindholmens gymnasium ska snart välja yrkesut-

gång. På plats var Svensk Ventilations ambassa-

dörsgrupp för att berätta om yrket ventilationstek-

niker och om hela branschen. Rickard Beckman 

från Ventab som berättade om yrket och sitt jobb 

som injusterare. Övriga i ambassadörsgruppen, 

Erik Carlsson Systemair, Andreas Bjurhem 

Swegon och Peter Swahn från Lindab berättade 

om andra karriärmöjligheter inom ventilations-

branschen. 

Rickard Beckman 

Peter Swahn 

Andreas Bjurhem 

Elever på Lindholmens gymnasium 

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/diarium/Remisser/2014/BFS-2014-xx-BBR-remiss-140131.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/898/Dnr_1201_2770_2013_Svensk_Ventilation_Extra_remissrunda_BBR.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=sPNXdhDZt7c
http://www.youtube.com/watch?v=sPNXdhDZt7c
http://www.youtube.com/watch?v=sPNXdhDZt7c
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Utbildning - Installationsbrandskydd 

IUC:s endagskurs Installationsbrandskydd går 

igenom hur man kan välja system för skydd mot 

brandgasspridning som t.ex. fläkt i drift, back-

strömningsskydd och brandgasspjäll. Vad man 

bör tänka på vid användandet av de olika syste-

men, t.ex. vilka förutsättningar som krävs för 

backströmningsskydd. Kursen går även djupare in 

på hur imkanaler, kanalupphängningar, brandiso-

lering, schakt och fläktrum kan utföras samt av-

slutar med mekanisk brandgasventilation. Länk till 

anmälan 

 

Svensk Ventilation twittrar 
Följ oss på Twitter och delta i det allra senaste 

som berör vår bransch. Om du tycker att något är 

intressant så tryck på ikonen Retweeta så hjälper 

du till med att sprida informationen till följare. 

Vår vision 

Ett energieffektivt 

och hälsosamt  

inomhusklimat 

för alla 
 

Svensk Ventilation vill följande: 

 Skärp kraven på byggnaders energianvändning. 

 Tydligare och höjda krav på inomhusklimatet. 

 Ökad tillsyn och uppföljning av byggnaders 

energianvändning och inomhusklimat 

 Inför klimat-ROT, ett ROT-avdrag för energief-

fektivisering. 

 Mer medel till teoretiska och praktiska tekniska 

utbildningar. 

 Ökade anslag till forskning om inomhusmiljö. 

 

  
Hjälp till att sprida ”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 

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
https://twitter.com/Inomhusklimat
mailto:britta.permats@svenskventilation.se?subject=Kanalen%20-%20ny%20prenumerant
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Stockholms Lokalförening 

Lunchmöten 

måndagar kl.12.00–13.00 (smörgås kl.11.30) på 

IUC, Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov. 

Lunchmötena arrangeras i samarbete med 

Energi- och Miljötekniska Föreningen. Anmäl Dig 

genom att klicka på datumen! 

2014-03-10 tema kommer 

2014-04-14 tema kommer 

2014-05-12 tema kommer 

2014-06-09 tema kommer 

Årsmöte 10-11 april 
med Stockholms Lokalförening. 

Samling klockan 17 i Birkaterminalen.  

Anmäl Dig redan nu via denna länk.  

Detaljprogram skickas ut senare.

Två lunchträffar 
Lokalföreningens lunchmöte den 13 januari hand-

lade om de nya ekodesignkraven för ventilation 

som röstades igenom i december. Erik Österlund 

förklarade meningen med ekodesigndirektivet, 

och hur de nya reglerna är uppbyggda. Reglerna 

börjar gälla 2016, och innehåller bland annat 

SFP-krav för aggregat. 

- Punktskydd under våra köks-

kåpor och kökstak är idag 

mycket vanligt och vi levererar i 

stort sett alltid släckningssy-

stem både till nya och om-

byggnader av kök” sade 

Lennart Sandin på Halton den 

10 februari på temat Brand-

skydd i kökskåpor. Dagens verkliga expert var 

Thomas Öberg från Protegi AB: 

- Vår släckvätska Ansulex är en saltösning speci-

alutvecklad för att reagera med varmt fett och 

kapsla in det. Släckningsssystemen kommer från 

USA och europeisk standard saknas.   

Foto: Jan Fredriksson, VVS-forum 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDcxaFNzSkE2dVluYlgweW02bXRhWWc6MA
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1431
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1431
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1431
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Utbildning och kurser 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2014-03-11 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2014-03-25 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2014-04-01 IUC, Malmö 

Självstudier + 2014-09-30 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2014-10-14 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2014-10-28 IUC, Malmö 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2014-04-08 - 2014-04-09 IUC, Stockholm 

2014-11-04 - 2014-11-05 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2014-05-05 - 2014-05-07 IUC, Stockholm 

2014-11-11 - 2014-11-13 IUC, Stockholm 

Installationsbrandskydd 

2014-02-25 IUC, Malmö 

2014-03-06 IUC, Stockholm 

2014-04-08 IUC, Göteborg 

2014-05-07 IUC, Katrineholm 

2014-05-20 IUC, Sundsvall 

Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2014-03-17 - 2014-03-20 IUC, Stockholm 

2014-05-12 - 2014-05-15 IUC, Malmö 

2014-09-22 - 2014-09-25 IUC, Göteborg 

2014-10-20 - 2014-10-23 IUC, Stockholm 

2014-11-17 - 2014-11-20 IUC, Malmö 

Ventilationsteknik 

2015-02-18 - 2014-02-19 IUC, Katrineholm 

2014-05-20 - 2014-05-21 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2014-03-31 - 2014-04-02 IUC, Stockholm 

2014-05-26 - 2014-05-28 IUC, Malmö 

2014-10-06 - 2014-10-08 IUC, Göteborg 

2014-11-03 - 2014-11-05 IUC, Stockholm 

2014-12-01 - 2014-12-03 IUC, Malmö 

Injustering av luftflöden 

2014-03-19 - 2014-03-21 IUC, Katrineholm 

2014-09-09 - 2014-09-12 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2014-03-05 - 2014-03-06 IUC, Katrineholm 

2014-05-13 - 2014-05-14 IUC, Katrineholm 

VVS-teknik på distans 

Självstudier + 8 x 3 dagar Kontakta IUC! 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2014-03-25 - 2014-03-27 IUC, Katrineholm 

Ekonomi i projekt 

2014-04-01 - 2014-04-02 IUC, Katrineholm 

2014-11-11 - 2014-11-12 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2014-02-18 - 2014-06-18 IUC, Katrineholm 

2014-09-16 - 2015-01-21 IUC, Katrineholm 

Ventilationsmontör på tre orter 
Steg 1 – Ventilationsmontör 

I det inledande steget i utbildningspaketet 

studerar montören på distans med stöd av sin 

chef eller en projektledare. 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

Självstudierna kompletteras i detta steg med en 

lärarledd kurs. 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör  

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/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
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/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/vvs/vvsteknik-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/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender  

januari-mars 2014 

2014-01-13 Stockholms Lokalförening, lunchmöte 

2014-01-14 
Riksdagsdebatt om luften i skolan,  Stock-
holm 

2014-01-20 
Miljöstyrningsrådet, upphandlingskriterier, 
Stockholm 

2014-01-21 
SBUF-möten om energieffektiv renovering, 
tele/webb   

2014-01-22 Imkanal 2014, Stockholm  

2014-01-22 Brandboken 2014, Releaseparty, Stockholm   

2014-01-23 Styrgrupp Brand, Stockholm  

2014-01-23 
Tidning för Nordbygg, redaktionsmöte, 
Stockholm  

2014-01-24 
SBUF-möten om energieffektiv renovering, 
tele/webb   

2014-01-28 Brandseminarium, Jönköping  

2014-01-29 
Entreprenadjuridikgruppen, Stockholmsför-
eningen  

2014-01-30 Styrgrupp Utbildning, Stockholm  

2014-02-03 EMTF:s tekniklunch, Stockholm 

2014-02-03 Styrelsens arbetsgrupp, Stockholm  

2014-02-04 Ambassadörsgrupp Väst, Göteborg  

2014-02-04 Styrelsens arbetsgrupp, Stockholm  

2014-02-04 SIS TK 181, Brandsäkerhet, Stockholm 

2014-02-05 
IUC Installationsingenjör Ledningsgrupp, 
Stockholm 

2014-02-10 Stockholms Lokalförening, lunchmöte 

2014-02-11 
Ledningsgrupp Ventilationsingenjör, Enkö-
ping  

2014-02-11 Branschdag Ventilation o Brand, Södertälje 

2014-02-12 Osuppfångningsstandard, Stockholm  

2014-02-12 Stockholmsföreningens AFS-grupp  

2014-02-13 
Miljöstyrningsrådet, upphandlingskriterier, 
Stockholm 

2014-02-14 Extra styrelsemöte, telefon  

2014-02-20 BeLivs kick-off, Stockholm & Göteborg 

2014-02-20 
OVK-gruppen möter Boverket, FunkiS och 
Länsstyr. 

2014-02-21 Eurovent PG1 (Fans), Paris  

2014-03-03 EMTF:s tekniklunch, Stockholm 

2014-03-03 
Styrgrupp Brand om brandspjällsstandard, te-
lefon 

2014-03-04 
Branschdag Ventilation o Brand, 
Gävle/Borlänge 

2014-03-06 
Entreprenadjuridikgruppen, Stockholmsför-
eningen 

2014-03-10 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2014-03-17 Styrgrupp Entreprenad, Stockholm  

2014-03-18 Branschdag Ventilation o Brand, Malmö 

2014-03-20 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2014-03-26 Eurovent PG 4B (Air Filters), Paris 

 


