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Göran Robertsson ”President” i EUROVENT/CECOMAF 
Då den europeiska ventilations- och kylindustrin (EUROVENT/CECOMAF) samlades till sin 
årliga stämma den 14-16 juni i år var det Svensk Ventilations tur att stå för värdskapet. 
Industrin i tio EU-länder plus Norge och Turkiet var representerad genom 44 delegater.  
 
I ett seminarium om svenskt miljöarbete fick de utländska gästerna höra hur svensk 
byggindustri tacklat kraven på miljöanpassning och uthållighet. Det har man gjort genom att 
självt gå på offensiven och t ex i en stor miljöutredning visat att byggsektorns största 
miljöpåverkan härrör från energianvändningen under bruksskedet, och inte från själva 
produktionen. Vidare har byggsektorn gjort åtaganden som gällt miljöredovisning i form av 
byggvarudeklarationer. 
 
En ide´ om hur Komfortkyla kan tänkas utvecklas, fick delegaterna vid ett studiebesök vid 
Birka Energi som visade hur man producerade fjärrkyla med stora värmepumpar. Även 
Värtans kalla bottenvatten utnyttjas för att ge svalka i citys kontor och butiker. Anläggningen 
är störst i värden i sitt slag. 
 
Särskilt hedrande för oss i Svensk Ventilation var att den europeiska organisationen nu valde 
vår tidigare ordförande Göran Robertsson till ”President” för de kommande två åren. 
 
 
Växthuset – seminarier som förändrar 
Vad innebär det när livscykelkostnaden läggs till grund för val av VVS-system och 
produkter?  
 
Det, och mycket annat, kan du få svar på i höst i Installatörernas Hus. Då startar 
Installatörerna en seminarieserie under samlingsnamnet Växthuset. En långsiktig satsning 
som arrangeras av Installatörernas fyra organisationer: EIO, VVS-Installatörerna, Svensk 
Ventilation och Kylentreprenörernas Förening. 
 
Seminarierna vänder sig naturligtvis till medlemsföretagen, men också till byggherrar, 
beställare och fastighetsägare. Samt till deras kunder. Syftet är att framförallt bidra till 
konkret förändring i deltagarnas företag. Att förmedla kunskaper som kan omsättas i det 
vardagliga arbetet. 
 
 
 
 
 



 

Det första seminariet hålls den 5 september, kl. 15 – 18 och handlar om livscykelkostnader 
(LCC). LCC-metodiken ger en möjlighet att jämföra kostnader som infaller vid olika 
tidpunkter, som t ex investeringskostnader och driftkostnader. Men vad innebär det för 
konsulter, byggherrar och installatörer att livscykelkostnaden läggs till grund för val av 
system och produkter? 
Seminariet är ett utmärkt tillfälle att träffa såväl kunder och samarbetspartners som 
konkurrenter. 
 
Välkommen till Installatörernas Hus på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm. Seminariet kostar 
450 kr per person. Medarrangör är VVS Tekniska Föreningen. 
 
För mer information och anmälan, kontakta gärna Carina Eriksson, Svensk 
Ventilation: Tel 08-762 75 56, fax 08-668 11 80, e-post carina.eriksson@foreningen-v.se. 
 
En ny Ansvarig Installatör 
Ett nytt företag har blivit certifierat som Ansvarig Installatör, nämligen Adeca, som arbetar 
med VVS-installationer. Adeca är ett företag inom NVS-koncernen. Läs mer om Adeca och 
också om hur man kan gå tillväga för att starta arbetet med att skapa ett kvalitets- och 
miljöledningssystem i det bifogade Nyhetsbladet för juni.  
 
Installatörernas Dag 4 oktober 
Programarbetet fortskrider enligt planerna. Kvalitet och miljö blir ett av de aktuella ämnena 
och dagen kommer att bjuda på nyheter, allvar men också befriande skratt, kanske grundade 
på företeelser inom vår ofullkomliga bransch. Boka in dagen nu för Dig, Dina kunder och 
kollegor. Anmälningsblankett kommer efter semestern. 
 
Svensk Ventilation 
Arbetet med att forma den nya branschorganisationen fortgår. Just nu arbetar vi med 
planläggning av ett antal lokalmöten, som skall komma igång efter semestern, samt frågan om 
hur de lokala avdelningarna skall formas, så att alla företag har möjlighet att få tillgång till 
erfarenhetsutbyte och information om nyheter och branschaktuella frågor. Har Du synpunkter 
eller idéer kontakta gärna Thomas Dahlberg på tel.08-762 75 98 eller e-post 
thomas.dahlberg@plr.se  
 
Semesterstängt 
Kansliet håller semesterstängt under veckorna 29 t.o.m. 31. Ha en riktigt skön sommar! 
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