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Bättre luft kan ge lägre brottslighet 
Ett reportage i BBC Future lyfter fram hur luftför-
oreningar påverkar hur vi tänker och beter oss. 
Forskarna har följt förore-
nade luftmassor och kunnat 
se hur brotten och förore-
ningarna stiger och sjunker i 
samma takt. Människors tan-
keförmåga, omdöme och im-
pulskontroll blir sämre när 
luften är förorenad. Titta på 
BBC-filmen eller läs mer. 

 
Inga enkla tester för inomhusluft 
Inomhusluften är en mycket mångfasetterad 
blandning av gaser och partiklar från inomhus- 
och utomhuskällor. Inneluften kan ge olika sym-
tom, och snabba toxicitetstester har föreslagits för 
att utreda orsakerna och bedöma hälsoriskerna. 
Men enligt Arbetshälsoinstitutet i Finland finns 
inget snabbtest för bedömning av inomhusluftens 
skadlighet. Myndigheterna har heller inte godkänt 
eller validerat någon metod enligt vetenskapliga 
kriterier. Läs mer. 

Luften hemma väger tyngst 
Luften är vårt viktigaste livsmedel, men vilken luft 
är viktigast? En genomsnittlig dag andas du cirka 
14 kg luft hemma i bostaden. Det är mer än hälf-
ten av allt du tar in den dagen, inklusive mat och 
dryck.  

Så här mycket andas, dricker 
och äter vi under en genom-
snittlig dag av våra liv. 

Uppdaterad FTX-guide 
Guide FTX från Informationscentrum för hållbart 
byggande har kompletterats med en  
kort film om FTX.  

  

14 kg
inomhusluft 

hemma

4 kg annan 
inomhusluft

1 kg luft i 
fordon

2 kg
utomhusluft

3 kg dryck
1 kg fast föda

CRIME IS 
IN THE AIR 

https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
http://www.bbc.com/future/story/20190415-how-air-pollution-is-doing-more-than-killing-us
https://news.cision.com/se/tyoterveyslaitos/r/inomhusluftens-skadlighet-kan-inte-bedomas-med-hjalp-av-toxicitetstester,c2790815
https://www.ichb.se/guider/guide-ftx/
https://youtu.be/Sv1JYkJBVAE
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
https://youtu.be/Sv1JYkJBVAE
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
https://www.bbc.com/reel/video/p075wk3s/the-hidden-impacts-of-air-pollution
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Fyra nominerade – vem tar priset? 
Fyra företag/organisationer har nominerats till 
årets upplaga av Stora Inneklimatpriset.  

• Säker Vatten AB 
Branschregler VS-installationer 

• Swegon AB 
Wise, behovsstyrt inomhusklimat 

• Healthy Homes 
Behovsstyrd ventilation för bostäder 

• Flexit 
EcoNordic klimatvärmepump  

Vill du vara med när priset delas ut? Det går fort-
farande att anmäla sig till Inneklimatgalan i Stock-
holm 16 maj 2019. Prisutdelare är Annika Chris-
tensson, enhetschef för bygg och hälsa på Bover-
ket.  

 

Inneklimatgalan 16 maj 
Alla som jobbar med inomhusmiljö, fas-
tighet, energieffektivisering, OVK m m är 
välkomna till Inneklimatgalan. Det blir 
stand-up, prisutdelningar och James 
Bond-tema på Münchenbryggeriet i 
Stockholm den 16 maj.  

Har någon glömt att anmäla sig? 
Anmälan är öppen till den 10 maj. 

 
Årsmöte 16 maj 
Svensk Ventilation håller sitt årsmöte torsdagen 
den 16 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm. 
Länk till anmälan. 
14.00 Kaffe. 
14.30 Årsmöte i lokalen Nobelterrassen. 

Konjunkturrapport för ventbranschen. 
Utmärkelser för insatser och mångfald. 

15.30 Paus. 
15.45 Fastighetsägarnas nya verklighet. 

Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, 
Fastighetsägarna. 
Hur blir man det vinnande laget, företa-
get och organisationen? 
Jörgen Oom, legitimerad psykolog med 
specialistutbildning inom attitydpåverkan 
och kommunikation. 

18.00  Fördrink. 
Inneklimatgalan i Mälarsalen. 

  

 
Anmälan för 
medlemmar 

Anmälan för 
övriga 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
http://www.sakervatten.se/
https://www.swegon.com/sv/produkter/behovsstyrt-inomhusklimat/wise/
https://www.healthyhomes.se/
https://www.flexit.no/sv/produkter/klimatvarmepump/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
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Ny arbetsgrupp om fläktar och brand 
Styrgrupperna Brand och 
Produkter har tillsatt ar-
betsgruppen Fläktval för 
brandskydd. Bakgrunden 
är att många kunder är 
osäkra på brandskyddsa-
spekterna hos olika slags 
fläktar. Gruppen ska ut-
arbeta en vägledning som schematiskt visar i 
vilka sammanhang man ska ha en brandgasfläkt 
respektive en särskilt värmetålig fläkt för allmän-
ventilation. Gruppens nästa möte är den 28 maj. 

Webbinarium om täthet i kanaler 

Den 25 april arrangerade TightVent Europe ett 
webbinarium om regler och praxis för täthetskon-
troll av ventilationskanaler Ductwork airtightness 
measurements: protocols. Under 90 minuter 
kunde man ta del av presentationer och ställa frå-
gor till experter på täthetskontroll från Tyskland, 
Frankrike, Storbritannien och Sverige. Avsnittet 
om svensk praxis enligt AMA presenterades av 
Erik Österlund från Svensk Ventilation.  

Länk till hela webbinariet på Youtube. 

Länk till alla TightVents webbinarier. 

Svensk ordförande i aggregatgrupp 
William Lawrance har 
valts till ny convener i 
arbetsgruppen för luft-
behandlingsaggregat 
inom europeisk stan-
dardisering CEN TC 
156 WG 5 Air Hand-
ling Units. I och med 
att ordförandeskapet 
därmed ligger i Sve-
rige flyttas sekretaria-
tet till SIS i Stockholm. Kanalen tackar tidigare 
ordförande Peter Sundelin från Finland, och häl-
sar William hjärtligt välkommen in i standardise-
ringsarbetet. 

Grundkurs för kommittédeltagare 
Du som deltar i arbetet inom ISO, CEN eller SIS 
behöver kanske veta mer om standardisering. An-
mäl dig till SIS:s endagskurs. Kursen är gratis och 
ordnas på flera orter senare under hösten: 

• 12 juni i Stockholm. 

Kommande möten 
7 maj SIS TK 170 Luftbehandling, 

Stockholm. 

2-3 december CEN TC 156 Ventilation for build-
ings, Luzern. 

 

https://youtu.be/C9c8wmHOvNo?list=PLePIXF5cKbhOyEee6KtguXMqHMx16RL2l
https://youtu.be/C9c8wmHOvNo?list=PLePIXF5cKbhOyEee6KtguXMqHMx16RL2l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLePIXF5cKbhOyEee6KtguXMqHMx16RL2l
http://tightvent.eu/events/webinars
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://youtu.be/C9c8wmHOvNo?list=PLePIXF5cKbhOyEee6KtguXMqHMx16RL2l
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Köksventilation på webben 
På Boverkets webbplats finns PBL Akademin som 
erbjuder webbutbildningar, filmer och annat utbild-
ningsmaterial som stöd för den som arbetar i olika 
roller med installation och bygg. Här finns exem-
pelvis en webbutbildning om kök och badrum. 
Länk till PBL Akademin. 

 

Folkhälsomyndigheten 

Värmeböljan 2018 dödade 700 
Folkhälsomyndigheten fick efter sommaren 2018 i 
uppdrag av regeringen att kartlägga erfarenhet-
erna från värmeböljan.  
–Våra datasammanställningar visar på cirka 700 
fler dödsfall under sommaren 2018 än under en 
normal sommar. Överdödligheten sågs bara i de 
äldre åldersgrupperna. Att hantera konsekven-
serna av värmeböljor är en viktig fråga för folkhäl-
soarbetet, säger avdelningschef Britta Björkholm. 
Läs mer. 

 

 

 

 

Arbetsmiljöverket 

Bättre luft kan minska dödligheten 
Varje år dör 40–60 personer av arbetsrelaterade 
olyckor i Sverige och runt 10 000 drabbas av ar-
betsplatsolyckor som orsakar 14 dagars sjukfrån-
varo eller mer. Ändå är arbetsplatsolyckorna bara 
toppen på ett isberg. Långt många fler liv förkor-
tas varje år på grund av stress, skiftarbete, motor-
avgaser, buller, ihållande fysiskt tungt arbete, 
damm, asbest, kvarts och passiv rökning. Forsk-
ningen visar att det går att minska den arbetsrela-
terade dödligheten genom förebyggande åtgärder 
på arbetsplatsen och tillämpning av ny kunskap 
som minskar förekomsten av stress och skiftar-
bete. Likaså åtgärder som minskar halten av olika 
luftföroreningar i arbetsmiljön. Läs mer. 

Arbetsmiljöchecklistor 
Ta del av Prevents kostnadsfria checklistor för att 
undersöka arbetsmiljön. Checklistorna underlättar 
ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, risk-
bedöma och följa upp åtgärder. Ämneschecklis-
torna kan fyllas i på datorn, paddan eller telefonen 
så snart du lämnat din e-postadress.  
Läs mer och använd hjälpmedlet. 

Checklista för: 

• Luft och temperatur  

• Ventilation 

https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/3732
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/mars/atgarder-vidtas-for-att-forebygga-varmeboljors-negativa-halsoeffekter/
https://www.av.se/nyheter/2019/sjukdom-av-jobbet-dodar-fler-an-olycksfallen/
https://www.prevent.se/checklistor
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/26
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/57
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Bli ventilationsingenjör 
Är du intresserad av att förbättra inomhusmiljö 
och levnadsvillkor för andra? Eller av ventilation, 
luft, teknik och hur dessa skulle kunna förenas? 
Då är Ventilationsingenjörsutbildningen med in-
riktning styr- och reglerteknik något för dig. Det är 
en yrkeshögskoleutbildning som är avgiftsfri och 
CSN-berättigad. Ansökningsperioden pågår till 
och med onsdag 9 juni 2019. Läs 
mer och kontakta Yrkeshögskolan 
i Enköping tel. 0171-625076. Stu-
diestart är den 26 augusti 2019. 

 
 
Golftävling 14 juni  
Nu finns åter chansen att få ståta med vandrings-
priset, som just nu förvaltas av Britta Permats. 
Svensk Ventilations golfturnering sker även i år 
som en deltävling i EMTF:s golftävling.  
Sprid detta till dina golfspelande kollegor! 

Tävlingsform: Slaggolf (en klass) 

Plats: Sollentuna GK 

Dag: fredagen den 14 juni 

Samlingstid: 07.00 

Start: Kanonstart 08.00 

Prisutdelning sker efter EMTF:s prisutdelning. 

Länk till anmälan 

  

http://enkoping.se/underwebbar/yrkeshogskolan/jag-vill-studera/yrkesutbildningar/ventilationsingenjor.html
http://enkoping.se/underwebbar/yrkeshogskolan/jag-vill-studera/yrkesutbildningar/ventilationsingenjor.html
http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/energi-och-miljogolfen-i-stockholm-2019
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Stockholms Lokalavdelning  
 
Juridik i ventilationsentreprenader 
Den 11 mars och 8 april hölls de två första lekt-
ionerna i vårens medlemskurs Juridik i ventilat-
ionsentreprenader. Ett femtiotal vetgiriga ventila-
törer samlades i Hägerstensåsens medborgarhus. 
Kursen har tagits fram speciellt för Svensk Venti-
lations medlemsföre-
tag i samarbete med 
AG Advokat. Johan 
Wingmark och Isak 
Willborg (bilden) tura-
des om att förklara hur 
AB respektive ABT tol-
kas och hur man ska 
resonera i olika situationer. 

 Felansvar 
 Besiktningar 
 Störningar 

Kursen belyser besiktnings-
förfarandet och hur felansva-
ret ser ut under garantitiden 
och ansvarstiden. Vi beskriver 
juridiken för de situationer 
som ger upphov till störningar 
för entreprenörer. Vi går ige-
nom ÄTA-hantering och rät-
ten till ersättning. Läs mer.

Föreläsningarna videofilmas och görs tillgängliga 
så att den som vill hänga på eller får förhinder kan 
"titta ikapp". Det finns plats för fler deltagare.  
Länk till anmälan.  

Dagar: Måndagarna 11 mars, 8 april, 13 maj och 
10 juni. 

Tid: 11.00 Samling med lunchmacka.  
11.30-13.00 Lektion. 

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksda-
lervägen 2, Hägersten. 

Pris: 400 kronor per person (4x100 kr) inklusive 
alla lunchmackor.  

Lämplig litteratur: AB 04 och 
ABT 06. Dessa standardavtal in-
går i Byggtjänsts bok Allmänna 
bestämmelser och andra stan-
dardkontrakt för byggsektorn.  
Skaffa boken hos Byggtjänst. 

  

https://mailchi.mp/svenskventilation/lunchkurs-fr-medlemmar-juridik-i-ventilationsentreprenader
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqG32wfcHBMK478trtfk4CR5il_7HYnO0rpU1Bhxl1jutr3Q/viewform?usp=sf_link
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/allmanna-bestammelser-och-andra-standardkontrakt.-utg-3/
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/allmanna-bestammelser-och-andra-standardkontrakt.-utg-3/
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Ny Stockholmsstyrelse 
På Stockholmsavdelningen vårmöte den 11–12 
april hölls även årsstämma. Lokalavdelningens 
styrelse omvaldes, och fortsätter alltså att bestå 
av: 

 Ordförande Nicklas Brömster, IV Produkt 

 Johan Blank, Ventprojekt 

 Mikael Windefalk, Windefalk 

 Mats Ogenborg, Ventilator 

 Eric Lindqvist, Gösta Schelin 

 Per Holmqvist, Creovent 

 Magnus Ljunggren, FläktGroup 

 Magnus Strand, Strands Luft 

40-årsdag på vårmötet 

Att mörka om sin födelsedag är nästintill omöjligt 
när man deltar i lokalavdelningens vår- eller höst-
möten. En överraskad Andreas Pärlerstrand tog 
emot en soldriven powerbank ur vd:s hand och 
hyllades med sång. 

Vägledning om Fläkt-i-drift 
En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation gav vå-
ren 2018 ut denna vägledning som finns att köpa i 
vår webbutik. Boken riktar sig till alla som projek-
terar, installerar, inspekterar eller sköter byggna-
der med ventilationssystem med Fläkt-i-drift.  

Medlemspris 200 kr, ordinarie pris 400 kr. 
Läs mer och beställ. 
Vägledningen erbjuds även till ett förmånligt pa-
ketpris tillsammans med Praktiska lösningar - 
Brandskydd - Ventilation. Till paketerbjudandet 

Vad menas med Fläkt-i-drift? 
En skyddsmetod där man låter ventilationssystemet 
fortsätta att gå om det börjar brinna för att på så sätt 
suga undan brandgaserna. Så egentligen menar man 
fläkt i drift vid brand. Att projektera, installera och 
sköta ventilationssystem med Fläkt-i-drift kräver sär-
skild omsorg och vissa specialkunskaper. 

 

  

Boktips 

http://www.svenskventilation.se/publikation/vagledning-flakt-i-drift/
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2019-10-14 – 2020-03-13 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 1 

2019-05-15 Stockholm  

2019-08-22 Stockholm 
2019-09-05 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 2 

2019-10-16 – 2019-10-17 Stockholm 

2019-10-28 – 2019-10-29 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 3 

2019-05-22 – 2019-05-23 Stockholm 

2019-12-03 – 2019-12-04 Katrineholm 

2019-12-17 – 2019-12-18 Stockholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta INSU 

Ventilationsteknik 

2018-05-08 – 2019-05-09 Katrineholm 

2019-08-20 – 2019-08-21 Katrineholm 
2019-10-09 – 2019-10-10 Katrineholm 

2019-11-27 – 2019-11-28 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2019-06-03 – 2019-06-05 Stockholm 
2019-09-09 – 2019-09-11 Katrineholm 

2019-09-23 – 2019-09-25 Stockholm 

2019-10-23 – 2019-10-25 Göteborg 
2019-11-11 – 2019-11-13 Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2019-06-10 – 2019-06-12 Katrineholm FULLBOKAD 
2019-06-17 – 2019-06-19 Katrineholm 

2019-09-23 – 2019-09-25 Katrineholm 

2019-12-10 – 2019-12-12 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2019-05-22 – 2019-05-23 Katrineholm 
2019-09-02 – 2019-09-03 Katrineholm 

2019-11-06 - 2019-11-07 Katrineholm 

2019-12-18 – 2019-12-19 Katrineholm 

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

2019-05-08 Stockholm 

2019-09-10 Katrineholm 

2019-11-19 Stockholm 

Projektekonomi 

2019-12-11 – 2019-12-12 Katrineholm 

Projektledarutbildning, 10 kursdagar 

2019-09-03 – 2019-12-12 Katrineholm 

 
  

https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-1
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-2
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsteknik
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-ovk-certifieringsprov
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/injustering-av-luftfloden
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/matning-av-luftfloden
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-grundkurs
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/projektledning/projektekonomi
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/projektledning/projektledarutbildning
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Medlemskalender  
april−juni 2019 

2019-04-08 Juridik i ventilationsentreprenader 
del 2, Stockholm 

2019-04-09 Arbetsgrupp Fläktval för brand-
skydd, Stockholm 

2019-04-09 Roadshowplanering, webbmöte 

2019-04-10 Referensgrupp Branschstandard 
teknisk isolering VVS&Kyla, Sthlm 

2019-04-11 -12 Vårmöte lokalavdelning Stock-
holm, M/S Birka 

2019-04-15 Eurovent PG-AHU, Vilnius 

2019-04-24 Styrgrupp Brand med europeisk 
trendspaning, Stockholm 

2019-04-24 Arbetsgrupp Fläktval för brand-
skydd, Stockholm 

2019-04-25 Webinarium om täthetskontroll av 
ventilationskanaler i Europa 

2019-04-25 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2019-04-29 Ledningsgrupp Ventilationsingen-
jör, Enköping 

2019-04-29 -30 CEN TC 156 (Ventilation for build-
ings), Frankfurt 

2019-05-07 SIS TK 170 Luftbehandling, Stock-
holm 

2019-05-07 BeSmå referensgrupp,webbmöte 

2019-05-08 Aktivitetsgruppen, Stockholm 

2019-05-08 Ledningsgrupp VVS-ingenjör, 
Stockholm 

2019-05-09 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2019-05-13 Juridik i ventilationsentreprenader 
del 3, Stockholm 

2019-05-16 Styrelsemöte, Stockholm 

2019-05-16 Årsmöte, Stockholm 

2019-05-16 Inneklimatgalan, Stockholm 

2019-05-21 Roadshowplanering, Borås 

2019-05-23 Nordiskt branschmöte, Braga 

2019-05-23 -24 Eurovent Annual Meeting, Braga 

2019-05-28 Arbetsgrupp Fläktval för brand-
skydd, webbmöte 

2019-05-29 Ekodesignrevision för ventilations-
enheter, stakeholder-möte, Bryssel 

2019-06-10 Juridik i ventilationsentreprenader 
del 4 (sista), Stockholm 

2019-06-10 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2019-06-11 Arbetsgrupp Medlemsvärvning, 
Stockholm 

2019-06-14 Svensk Ventilations golftävling, 
Sollentuna 

2019-06-18 Testmetodik för fettreducering i av-
luft från storkök, Borås 

2019-06-18 Ledningsgrupp Ventilationsingen-
jör, Enköping 

2019-06-30 – 
07-03 

Seminarier och mötesplats under 
Almedalsveckan, Visby 
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