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Nytt nummer av V-nytt 
Det nya numret bifogas. Där kan du bland annat läsa mer om Ansvarig Installatör och Svensk 
Ventilations nye ordförande, Roland Andersson. 
 
Alla ska få andas frisk luft inomhus 
Svensk Ventilation har producerat en ny broschyr där vi berättar om verksamheten och våra 
uppgifter. Vill Du ha fler broschyrer så kontakta Carina Eriksson tel 08-762 75 56 
 

Ansvarig Installatör, News oktober 2001 
Som Du kan läsa om är nu hela konceptet Ansvarig Installatör i drift i och med att ”Rådet för 
Ansvarig Installatör” har bildats. Avsikten med rådet är att garantera systemets oberoende och 
trovärdighet, som är av avgörande betydelse när det gäller att få Ansvarig Installatör 
accepterat och efterfrågat hos byggherrar och fastighetsförvaltare. Vi har lyckats få många 
erkända och duktiga personer som medlemmar; personer som har en stark ställning inom sina 
respektive områden.  
 

Kretsloppsrådets nya miljöprogram 
Bakom Kretsloppsrådet står byggsektorns alla intressegrupper: Byggherrar, byggare, 
installatörer, materialindustri och konsulter-arkitekter. I den skiss till 5-årsprogram som just 
tagits fram har kretsloppsrådet särskilt pekat ut energianvändnig och god innemiljö som 
viktiga områden då det gäller att minska negativ miljöpåverkan från byggsektorn. 
Programarbetet fortsätter för att i mer detaljerad form redovisas på Byggmiljödagen den 8 
november på Scandic Slussen. Klart är dock att programmet kommer innehålla avsevärda 
insatser som är intressanta för vår bransch. 
 
Styrgrupper 
Det är av avgörande betydelse att arbetet inom Svensk Ventilation riktas mot de projekt och 
uppgifter, som är mest angelägna för medlemmarna. Till det krävs ett direkt inflytande från 
medlemsföretagen, som bl a kommer till stånd i de s k styrgrupperna, av vilka de idag finns 5 
nämligen 

• Produkt med Göran Robertsson, Stifab Farex som ordförande  
• Entreprenad med Greger Nyström, Bravida Öst som ordförande 
• Utbildning med Lars-Göran Ytterberg, Bravida som ordförande 
• Brand med Carl-August Rasch, Belimo som ordförande 
• Bostadsventilation med Lars Tylén som ordförande 

Styrgrupperna skall som sagt styra organisationens arbete inom området och svara för 
verklighetsförankringen. De skall peka ut angelägna aktiviteter och se till att driva utvalda 
projekt, vilka kontinuerligt rapporteras till styrelsen. Gruppen tjänar också som ett viktigt 
diskussionsforum inom sitt arbetsområde. Har Du frågor eller synpunkter är Du naturligtvis 
välkommen att kontakta respektive ordförande eller kansliet. 



 

Installatörernas Dag 
Årets upplaga av Installatörernas Dag, som genomfördes på Scandic Crown i Stockholm, får 
betecknas som en stor succé. 250 personer kom och fick ta del av ett engagerande och späckat 
program med Magnus Briggert som inspirerad moderator. Stockholms Improvisationsteater 
blandades med en debatt med de politiska partiernas ekonomiska talesmän om konjunktur, 
skatter, företagande och byggandet. Installationsföretag berättade om varför de lyckats i sitt 
företagande och projektledaren för Hammarby Sjöstad, Göran Träff, blandade ris och ros 
samtidigt som han kallade branschens garantier för "brödrostgarantier". En matnyttig dag för 
både medlemmar och deras kunder, vilka till stor del tyvärr lyste med sin frånvaro. Till nästa 
år skall vi försöka få med fler byggherrar och fastighetsägare. Gå in på Installatörernas 
hemsida www.installatorerna.com så kan Du läsa mer om dagen. 
 

Konjunkturrapport 
Installatörernas traditionella konjunkturrapport, som utkommer 2 gånger årligen, har fått ett 
nytt utseende och föreligger i 2 olika versioner. Bifogat återfinner Du den rapport, som enbart 
och mer detaljerat behandlar ventilationsmarknaden. Denna rapport distribueras enbart till 
medlemsföretagen. Dessutom finns det en mer allmän rapport, som översiktligt behandlar 
hela installationsmarknaden, och som vi distribuerar till alla, som vill ha information om 
marknadsutvecklingen. Om Du även vill ha denna rapport ber vi Dig kontakta Svensk 
Ventilation. 
 

Arbetet med lokalföreningar går vidare 
Intresset för lokalföreningar runt om i landet håller i sig. Möte har i skrivande stund planerats 
i Sundsvall 24 oktober, Norrköping 30 oktober, Hässleholm 1 november, Örebro 13 
november, Jönköping 15 november och i Gävle 20 november. 
Planering sker av träffar i Uppsala och Växjö. 
Glädjande nog kan jag konstatera att på Gotland har det planerats ett möte den 19 november 
där initiativet, planeringen och kallelse gjorts av vår medlem Hans-Göran Eklund på eget 
bevåg. Detta bevisar att intresset för lokalföreningar är stort när man försöker dra igång en 
förening trots att det bara finns ett begränsat antal företag att kalla. 
Ni som medlemmar ska veta att alla föreningar är öppna för alla medlemmar. Den som bor i 
Växjö kanske vill vara med i Jönköping och vice versa, vilket naturligtvis går bra. Det är bara 
att slå en signal till kansliet och meddela sina önskemål så kommer kallelsen nästa gång 
föreningen har möte. 
Jag tycker att du som medlem ska ta chansen att vara med och påverka din och branschens 
framtid.  
 

Ventilationsutbildning för montörer, steg 2 
Det finns platser kvar på den kurs, som genomförs 20-22 november i Stockholm. Du vet väl 
att denna kurs är framtagen just för ventilationsmontörer, som efter godkänt prov i steg 2 blir 
Certifierad montör. Sänd Din anmälan snarast till IUC, Gerd Pettersson, tel. 0150-575 00. 
 

Utbildning till Certifierad projektledare. 
IUC är pionjären på denna utbildning och har nu tagit fram bifogade broschyr, som kortfattat 
beskriver Ansvarig Installatör, Certifierad projektledare och ger svar på de flesta praktiska 
frågorna. Anmäl Dig på kursanmälan eller kontakta IUC om Du har några frågor. 

http://www.installatorerna.com/

