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Kansliet flyttar 
Svensk Ventilation flyttar till andra lokaler i Stock-

holm i mitten av december. Den nya adressen är 

Ringvägen 100, omedelbart intill T-banestation 

Skanstull. Länk till karta. 

Flytt-REA – köp två betala för en 
Det finns gott om 

böcker i lager. 

FLYTT-REAN startar 

nu och pågår t o m 

den 4 december. 

Köp Praktiska lös-

ningar Brandskydd 

och få nya Energi-

handboken på kö-

pet. Pris 800 kr, 

medlemspris 400 kr. 

Beställ här 

 

 

 
 

Eurovent förändras och breddas 
Vårt europeiska branschförbund förändras och vill 

nu ta ett helhetsgrepp om inomhusklimat och luft-

kvalitet. Vid sidan av de produktspecifika arbets-

grupperna så tillsätter man numer även ”issue 

groups”, för att under begränsad tid jobba med 

viktiga frågor. Exempelvis så ligger gruppen IG-

IAQ i startgroparna, med sitt första möte i Köpen-

hamn den 26 augusti. Gruppen utgår från ett nor-

diskt synsätt och ska arbeta för ökad medveten-

het bland Europas beslutsfattare och allmänhet 

om inomhusluftens betydelse för hälsa och väl-

stånd.  

Eurovent breddar sitt intressefält och engagerar 

nu också konsult- och installationsbranscherna. 

Breddningen sker för att möta framtidens utma-

ningar i form av exempelvis kommande eko-

designkrav på systemnivå. Knytningen till konsult-

ledet sker i form av ett ömsesidigt medlemskap 

med REHVA. Även geografiskt breddar sig Euro-

vent, genom att knyta till sig de ryska organisat-

ionerna för konsulter och installatörer. Kansliet or-

ganiseras med särskilt ansvariga: 

 Morten Schmeltzer, ventilation 

 Francesco Scuderi, värme, luftkonditionering 

 Felix van Eyken, kommersiell kyla 

  

https://www.google.se/maps/place/Ringv%C3%A4gen+100,+118+60+Stockholm/@59.3071792,18.075518,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465f77f418b50383:0x8ddb728cfe1a2756
http://www.svenskventilation.se/publikation/rea-paket-brandskydd-energihandboken/
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Splittrad marknad växer 
Bostadsbyggandet är dragloket som får mark-

naden för ventilationsinstallationer i Sverige att 

växa med 5 respektive 4 procent 2015 och 2016. 

Kontorsbyggandet väntas få upp farten, under-

hållsvolymerna växa och det offentliga byggandet 

öka. Läs mer 

Svensk Ventilations konjunkturrapport och tvåårspro-

gnos kommer ut två gånger per år. Den fullständiga 

rapporten är exklusiv för medlemsföretagen, och visar 

ventilationsinstallationer för Sveriges regioner uppde-

lat i nybyggnad, ombyggnad, småhus, flerbostadshus, 

industri, kontor & handel, offentlig sektor och under-

håll. Logga in för att få fullständig rapport. 

Partiklar dödar 3 miljoner 
Forskare vid Harvard har kombinerat data om 

partiklars hälsorisker med aktuella uppgifter om 

luftföroreningarnas utbredning, och beräknat att 

cirka 3,3 miljoner människor varje år dör en förti-

dig död på grund av luftföroreningar. Hjärt- och 

kärlsjukdomar är de vanligaste direkta dödsorsa-

kerna. Titta på avsnitt 23 av Vetenskapens Värld 

på Svt Play. Inslaget kommer 2½ minut in i pro-

grammet. 

Egen scen på Nordbygg 2016 
Nya inslag lanseras på nästa Nordbygg som äger 

rum 5-8 april 2016. Svensk Ventilation är en av 

medarrangörerna och kommer att vara involve-

rade i utställningen Renovera Energismart. 

Svensk Ventilation kommer också ha en egen li-

ten scen tillsammans med Slussen Building Ser-

vices (A39:31+ A36:30, A39:39 )där besökarna 

erbjuds öppna kortseminarier om ventilation, luft-

kvalitet, energieffektivisering, hälsa och inomhus-

klimat under hela veckan. Lämna gärna förslag på 

rubriker och föredragshållare/innehåll till Styr-

grupp Marknad via britta.permats@svenskventi-

lation.se. 

Svensk Ventilations medverkan under Nordbygg: 

 Studentdag, 5 april  

 Installationsdag, 5 april  

 Stora Inneklimatpriset, 7 april  

 Arkitektdag, 8 april 

 Renovera Energismart, 5-8 april 

 Ventilationsscenen, 5-8 april  

  

http://www.svenskventilation.se/2015/09/ventilation-vaxer-pa-splittrad-marknad/
http://www.svenskventilation.se/logga-in/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/marknad/konjunkturrapport-varje-halvar/
http://www.svtplay.se/video/3754215/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-23
http://www.svtplay.se/video/3754215/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-23
http://www.nordbygg.se/aktuellt/lonsamma-renoveringsatgarder-presenteras-pa-nordbygg-2016
http://www.nordbygg.se/utstallare/50117
http://www.nordbygg.se/utstallare/49055
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
mailto:britta.permats@svenskventilation.se


Nr 7 2015 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Bostadsrättsmässan i november 
Svensk Ventilations bostadsgrupp kommer att 

delta i Bostadsrättsmässan i Kista den 20-21 no-

vember. I vår monter kan besökarna diskutera in-

neklimat och energieffektiv bostadsventilation 

med personer från installerande och tillverkande 

medlemsföretag. Mer om mässan. 

Under bostadsrättsmässan samarbetar Svensk 

Ventilation dessutom med Boverket, Fastighetsä-

garna, HSB, Entreprenörföretagen, VVS Företa-

gen och FunkiS om ett lunchseminarium riktat till 

bostadsrättsföreningar med titeln Ett sundare bo-

ende och bättre hälsa kan också öka värdet på 

din bostad.  

Tunabyggen innovationsupphandlar 
Flera av Svensk Ventilations medlemsföretag 

fanns på plats när Borlänge kommun, Tunabyg-

gen och SP bjöd in till en dialog om innovativa 

och energieffektiva lösningar för ventilation och 

inomhusklimat den 16 september. Nästa steg är 

att Tunabyggen sammanställer ett förfrågningsun-

derlag. Andra allmännyttiga bostadsföretag beva-

kar affärsmetoden, som kan bli en mall för fram-

tida bostadsrenoveringar Läs mer 

Vad är en EPD? 
Vad ska man ha EPD till och vad är det för skill-

nad mot en Byggvarudeklaration? Svensk Venti-

lations medlemmar är välkomna till frukostmöte 

den 13 oktober i Stockholm om europeiska miljö-

deklarationer, så kallade EPD, Environmental 

Product Declarations. Joakim Thornéus från EPD 

International informerar om hur systemet funge-

rar, vilka typer av byggprodukter som har EPD:er 

och vilka krav som ställs på tillverkare för att ta 

fram en EPD. Johan Söderqvist från Celsa Steel 

Service berättar om deras arbete med att ta fram 

EPD:er och vilka som ställer krav på det. Anmäl 

Dig här. 

AMA-remiss kompletterad 
Svensk Ventilation har på begäran av Byggtjänst 

kompletterat remissvaret om kommande AMA 

VVS & Kyl 16. Kompletteringarna gäller spjäll och 

brandspjäll, där vi upp-

manats att tydligera mo-

tivera våra förbättrings-

förslag. Hämta re-

missvaret, de uppdate-

rade motiveringarna är 

markerade i orange 

färg. 

16 X 

http://www.bostadsrattsmassan.se/
http://www.probisproject.eu/
http://c.plma.se/?q=54850611803081400028
http://c.plma.se/?q=54850611803081400028
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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Sätt standarden i en arbetsgrupp 
När ett standardförslag har kommit så långt att 

det går ut på remiss till Europas länder, så är det 

svårt att i grunden påverka innehållet. Detta 

gällde i högsta grad den nya provningsstandarden 

för brandspjäll, EN 1366-2. Våra välmotiverade 

förbättringsförslag finns inte med i den standard 

som snart publiceras, trots att vi har lämnat in 

dem i tid vid två tillfällen. För att verkligen påverka 

det som står i standarden borde vi ha deltagit i 

den arbetsgrupp som skriver den. Alla medlem-

mar i Svensk Ventilation är välkomna till de venti-

lationsrelaterade arbetsgrupperna inom CEN och 

ISO. Formellt går det till så att kansliet anmäler en 

kunnig person från ett medlemsföretag som Sveri-

ges expert i den aktuella arbetsgruppen. Kontakta 

erik.osterlund@svenskventilation och bli den som 

sätter standarden! 

 

Nya deltagare i standardisering 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och 

Steamex är nya deltagare i SIS TK 170 (Luftbe-

handling). Svensk Ventilation hälsar de nya delta-

garna välkomna och ser fram emot kommittémö-

tet den 11 november i Stockholm. 

  

Renoveringsinfo–ny webbsida 
Renoveringsinfo.se är ett samarbete mellan 

Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoverings-

centrum vid Lunds Tekniska Högskola. Syftet 

med Renoveringsinfo.se är att genom kunskaps-

uppbyggnad och informationsspridning underlätta 

för aktörer i branschen att genomföra effektiva re-

noveringsprocesser. Här samlas nyheter, forsk-

ningsrön och projekt. Här kan du själv söka in-

formation om olika renoveringsprojekt över hela 

landet. 

 

  
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? Skriv in namn och e-postadres-

sen längst ner på vår startsida www.svenskventi-

lation.se. 

  

mailto:erik.osterlund@svenskventilation
http://www.renoveringsinfo.se/
http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilation.se/
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Nya pengar till bostadbyggande 
Regeringen satsar 5,7 miljarder kronor på bo-

stadsbyggande och infrastruktur i höstbudgeten.  

 bonus på drygt 2,1 miljarder kronor till kommu-

ner som ökar bostadsbyggandet  

 2 miljarder kronor i investeringsstöd som ska 

ge 15 000 nya, energieffektiva hyresrätter. 

 1,9 miljarder kronor satsas på energieffektiv re-

novering av miljonprogrammet. 

 300 miljoner kronor för snabbt byggande av 

studentbostäder. 

 300 miljoner kronor i stöd till marksanering om 

marken används till bostäder  

Utgiftsökningarna finansieras med ökade arbets-

givaravgifter för unga och genom att spara på 

ROT-avdraget. Läs mer 

Arbetsmiljöverkets nya webb 
Nu har myndighetens webbplats en ny design. 

Under avsnittet luft & ventilation hittar du länkar till 

informationsbroschyrer och de gällande föreskrif-

terna. Läs mer om luft & ventilation och inomhus-

miljö. 

Intresset för skolrenoveringar ökar 
Regeringen har beslutat om en statsbidragsför-

ordning för att rusta upp skollokaler. Bidraget ska 

användas för att bl.a. förbättra den fysiska arbets-

miljön. Bidraget får högst vara 25 procent av total-

kostnaden för åtgärderna och lämnas bara för åt-

gärder som totalt kostar mer än 100 000 kronor. 

Förordningen träder i kraft den första november 

2015. Läs mer  

Behörighetsreformen 
Elsäkerhetsverket förbereder behörighetsrefor-

men och Svensk Ventilation är en av flera som in-

går i myndighetens referensgrupp. De som ingår i 

referensgruppen berörs av reglerna direkt eller in-

direkt och har nu möjlighet att lämna synpunkter 

så tidigt som möjligt i processen. Elsäkerhetsver-

ket ska bland annat arbeta med följande frågor: 

 Vad ska vara behörighetskrävande? 

 Behöver vi fler eller färre behörighetstyper? 

 Hur ska företag anmäla sin verksamhet? 

 Vilka informationsinsatser behöver branschak-

tiva, företag, konsumenter med flera? 

http://www.vvsforum.se/nyheter/2015/september/sa-paverkar-budgeten-vvs--och-byggbranschen/?pe_data=D41455D4A7746405A447641405B4171|15444003
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/
https://www.av.se/inomhusmiljo/
https://www.av.se/inomhusmiljo/
http://www.renoveringsinfo.se/web/nytt-statsbidrag-ska-forbattra-skolmiljon/26186
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Många frågor om ekodesign 
Många detaljer återstår att klargöra om eko-

design- och energimärkningsförordningarna för 

ventilationsenheter EU 1253/2014 och EU 

1254/2014, som börjar gälla 2016. EU-kommiss-

ionen har anlitat Dansk Teknologisk Institut för att 

utarbeta tillämpnings- och övergångsregler. Arbe-

tet publiceras löpande på www.ventilationunits.eu, 

och i oktober ska det komma utkast till Frågor & 

Svar. Energimyndigheten kommer att bjuda in re-

presentanter från DTI till ett kommande bransch-

möte i Sverige. 

Energimyndigheten höll branschmöte 2015-09-24 

Myndigheten välkomnar frågor om tillämpningen. 

Frågorna ska vara skriftliga och tydliga, och får 

gärna innehålla förslag till tolkning. 

 Energimyndigheten ska återkomma om nyckel-

begreppet ”sätta på marknaden” t ex. - Vad 

gäller för aggregat som projekterats och be-

ställts före 2015-12-31 men levereras efter 

2016-01-01? 

 För aggregat som färdigställs (förses med styr-

system och/eller frekvensomriktare) på plats av 

entreprenör är det troligt att entreprenören bär 

det formella tillverkaransvaret, på samma sätt 

som för Maskindirektivet. 

Den europeiska standardiseringsgruppen för ag-

gregat CEN TC 156 WG 5 arbetar med en an-

passning till aggregatstandarden EN 13053 till 

ekodesign- och märkningsreglerna som börjar 

gälla 2016. 

Vägledning om energikartläggning 
Energimyndigheten har nu en andra vägledning 

klar som rör lagen (2014:266) om energikartlägg-

ningen i stora företag (EKL). Tillsammans med en 

övergripande beskrivning ska energikartlägg-

ningen ge en representativ bild av företagets to-

tala energianvändning, med vars hjälp man kan 

identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att spara 

energi. Första inrapporteringen ska ske senast 

den 5 december 2015. Läs mer 

Med stora företag menas företag som sysselsätter minst 

250 personer och har en årsomsättning som överstiger 

50 miljoner EUR eller en balansomslutning som övers-

tiger 43 miljoner EUR per år.  

Läs mer om vilka företag som berörs. 

 

                  Vår vision 

Ett energieffektivt 

och hälsosamt  

inomhusklimat 

för alla 
 

Svensk Ventilation vill följande: 

 Tydligare och höjda krav på inomhusklimatet 

 Ökad tillsyn och uppföljning av byggnaders 

energianvändning och inomhusklimat 

 Ekonomiska incitament för att få igång energi-

smart renovering med inomhusklimatfokus 

 Mer medel till teoretiska och praktiska tek-

niska utbildningar 

 Ökade anslag till forskning om inomhusmiljön 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1253&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1254&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1254&from=EN
http://www.ventilationunits.eu/
https://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Ny-vagledning-infor-energikartlaggning-i-stora-foretag/
https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energikartlaggning-i-stora-foretag/Berorda-av-lagen/
http://www.energimyndigheten.se/
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Rekordmånga ansökningar 
I år har myndigheten fått in 1 421 ansökningar om 

att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Det är en ök-

ning med 6 procent från 2014 och nytt rekord. I ja-

nuari 2016 vet vi vilka utbildningar som har bevil-

jats. Läs mer  

Följande utbildningar har olika anordnare ansökt inom 

vårt område: 

 Ventilationsingenjör 

 Ventilationstekniker 

 VVS ingenjör 

 VVS konstruktion (distans) 

 Fastighetstekniker 2 med specialisering mot venti-

lation m.m. 

 Styr- och Reglerspecialist med inriktning injuste-

ring ventilation (distans) 

Aktuellare om brand och ventilation 
Styrgrupp Brand har tillsatt en arbetsgrupp som 

ska bistå IUC i arbetet med att uppdatera kurs-

materialet till trestegsutbildningen Ventilations-

montör. Uppdateringen ska vara färdig att använ-

das i kurserna 2016. 

Nytt ventilationslabb 
IUC bygger under hösten ett nytt undervisnings-

labb för ventilation. Till en början kommer labbet 

att användas för systemförståelse och injustering. 

I nästa skede kommer värme- och kylbatterier att 

anslutas för att kunna simulera olika utomhustem-

peraturer och olika tillufttemperaturer. 

Träffa IUC:s blivande ingenjörer 
Passa på att träffa eftertraktade blivande VVS-in-

genjörer och Kyl- och värmepumptekniker genom 

att delta på IUC:s företagsdagar. Studenterna sö-

ker intressanta arbetsgivare eller ett spännande 

företag för sina LIA-perioder (lärande i arbete). 

 Malmö 20 okt. kl.13.00-15.30 

 Katrineholm 22 okt kl.13.00-15.30 

 Göteborg 5 nov. kl.13.00-15.30 

Läs mer eller kontakta anne-sofie.ericsson@iuc-

utbildning.se eller ring tel. 0150-36 56 13.  

  

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2015/Nytt-rekord--1-421-nya-ansokningar-till-yrkeshogskolan-/
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/foretagsdagar-2015
mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se
mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se
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Stockholms Lokalavdelning 

Branschupprop för flyktingar 
Den aktuella flyktingsituationen har fått ett med-

lemsföretag att utmana kollegorna i ventilations-

branschen att samla ihop 50 000 kr inom ramen 

för Röda Korsets insamlingsarbete. Länk till in-

samlingen 

Höstmöte 15-16 oktober 
Anmälningstiden har redan gått ut, men oftast går 

det att klämma in några ventilatörer till. Kontakta 

erik.osterlund@svenskventilation.se. Samling den 

15 oktober klockan 17.00 i Birkaterminalen, åter-

komst den 16 oktober klockan 15.45.  

 

 

Mer om AB, ABT, LOU och AMA 
Entreprenadjuridikgruppen har följt upp kursen i 

AB och ABT som genomfördes i våras. Gruppen 

bedömde kursen som både uppskattad och välbe-

sökt, och planerar nu en uppföljning. Två träffar 

planeras senare i höst om tillämpningen av AB 

och ABT med intressanta praktikfall. Lärare blir 

åter Krister Lindgren och P-G Jönsson från An-

dersson Gustafsson Advokatbyrå. Senare i vinter 

och vår planerar gruppen att ordna lunchträffar 

om Lagen om offentlig upphandling och AMA. Da-

tum och platser är ännu inte bestämda. 

Lär Dig AB och ABT 
Video och presentationsbilder från vårterminens 

kurs finns tillgängliga på våra medlemssidor 

http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/ (krä-

ver inloggning). 

Kursen och videoklippen är en förmån för med-

lemsföretag i Svensk Ventilation.  

  

http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-5951#.VgfJJ2lEavg.mailto
http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-5951#.VgfJJ2lEavg.mailto
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/
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Utbildning och kurser 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2015-11-26 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2015-12-01 IUC, Malmö 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2015-10-06 – 2015-10-07 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2015-10-14 – 2015-10-16 IUC, Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2015-11-10 – 2015-11-11 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2015-12-03 – 2015-12-04 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

3 dagar Kontakta IUC 

Injustering av luftflöden 

2015-10-27 - 2015-10-29 IUC, Katrineholm 

2015-11-17 – 2015-11-19 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2015-10-13 - 2015-10-14 IUC, Katrineholm 

 Ekonomi i projekt 

2015-12-15 - 2015-12-16 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2015-10-20 - 2016-01-28 IUC, Katrineholm 

 

 

 

 

Ventilationsmontör 
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/ventilation/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
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/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender september - november 2015

2015-09-02 YH Enköping, ledningsgrupp 

2015-09-02 Bostadsgruppen, Stockholm 

2015-09-03 IUC:s ventilationslab, webbmöte 

2015-09-07 
Tekniklunch med EMTF, Stock-
holm 

2015-09-08 Branschdag om brand, Örebro 

2015-09-11 Arbetsgrupp Stadgar, Stockholm 

2015-09-15 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2015-09-15 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

2015-09-16 IUC Ledningsgrupp YH, Göteborg 

2015-09-16 
Beställargruppen Innovativ venti-
lation, Göteborg 

2015-09-22 Branschdag om brand, Gävle 

2015-09-23 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2015-10-02 
BeLivs workshop, Stock-
holm/Borås 

Vecka 41 
Kursmaterialet Ventilationsmontör, 
webbmöte 

2015-10-08 Eurovent PG 6 (Aggregat), Paris  

2015-10-08 -09 
Roadshow Andas rätt och räkna 
rätt, Värnamo 

2015-10-13 Vad är en EPD? Stockholm 

2015-10-13 
Bostadsgruppen om Brf-mässan, 
Stockholm 

2015-10-15 -16 
Höstmöte Stockholms lokalavd, 
M/S Birka 

Vecka 43 
Roadshow Andas rätt och räkna 
rätt, Stockholm 

2015-10-19 
Byggmaterialindustriernas regelut-
skott, Stockholm 

2015-10-20 Företagsdag på IUC, Malmö 

2015-10-22 Företagsdag på IUC, Katrineholm 

2015-10-22 SIS TK110 (Akustik), Stockholm 

2015-10-27 
Styrgrupp Marknad, Stockholm el-
ler telefon 

2015-10-29 Ventilationsdag, Stockholm 

2015-10-29 
Eurovent PG 4 (Filter), Köpen-
hamn 

2015-10-29 
Eurovent IG IAQ (Luftkvalitet), Kö-
penhamn 

2015-11-05 Företagsdag på IUC, Göteborg 

Vecka 46 
Roadshow Andas rätt och räkna 
rätt, Örebro 

2015-11-10 Branschdag om brand, Stockholm 

2015-11-11 
SIS TK 170 Luftbehandlingstek-
nik, Stockholm 

2015-11-17 Ledningsgrupp YH Enköping 

2015-11-19 Styrelsemöte, Stockholm 

2015-11-20 
Seminariet Ett sundare boende 
och bättre hälsa, Stockholm 

2015-11-20 -21 Bostadsrättsmässan, Stockholm 

2015-11-25 -26 
CEN TC 156 (Ventilations for 
Buildings), London 

 


