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Ansvarig Installatör, News november 2001 
I det bifogade nyhetsbladet presenteras Rådet för Ansvarig Installatör. Det är den sista 
pusselbiten i konceptet, som nu är på plats. Rådet skall genom övervakning garantera hela 
konceptets objektivitet och oberoende, vilket ju är en grundläggande förutsättning för att nå 
trovärdighet för Ansvarig Installatör hos våra beställare. Målet är ju att Ansvarig Installatör 
skall accepteras som ett fullvärdigt kvalitets- och miljöledningssystem, som inte fordrar 
ytterligare undersökning eller revision från våra beställare utan jämställs med ISO. Och 
dessutom garanterar mycket hög projektledarkompetens! 
Inom projektet pågår nu en livlig planering för den riksomfattande lanseringen med början i 
januari nästa år. Grundtanken är att i ett samarbete mellan centrala och lokala krafter 
arrangera ett stort antal träffar över landet dit både medlemmar men också byggherrar och 
fastighetsförvaltare bjuds in. Beskrivning av konceptet och fördelar för beställaren är två 
naturliga punkter i programmet, som också skall ge möjligheter till diskussion och 
synpunkter. Solveig Larsen återkommer. 
 
BYSAM-nytt 
Bifogat finner Du nr 3 av BYSAM-nytt. 
 

Miljökonferensen i Stockholm 21 mars 2002 
En liten blänkare för att påminna om den 4:e internationella miljökonferensen i Stockholm 21 
mars 2002. En av huvudtalarna blir William A. McDonough från USA, som är en ledande 
person inom rörelsen för ett hållbart samhälle. Han har nyligen av Time Magazine utnämnts 
till ”Hero for the planet” och belönats med USA:s högsta miljöutmärkelse av president 
Clinton. Han är en av de ledande strategerna och tänkarna inom miljörörelsen med många 
spännande och okonventionella idéer. Boka dagen redan nu i Din almanacka! 
 
Jobba med framtiden 
Broschyren ”Jobba med framtiden” är framtagen för att användas på de två 
rekryteringsmässor som Installatörerna medverkar på, i Göteborg som gick av stapeln  
15-17 november och i Sollentuna som pågår mellan den 28 november och den 1 december. 
Rekryteringsbroschyren går att använda hela året och den kan du rekvirera från kansliet, 
carina.eriksson@svenskventilation.se eller på telefon 08-762 75 56. 
 
Lokalföreningar 
Året börjat gå mot sitt slut och vi har i skrivande stund 9 lokalföreningar som haft möten och 
valt en styrelse. Dessa är Norrbotten, Västerbotten, Sundsvall, Gästrikland/Dalarna, 
Stockholm, Örebro, Östergötland, Göteborg samt Gotland. Norrbotten och Sundsvall har 
också hunnit med ett årsmöte där man nu valt en permanent styrelse som jobbar vidare med 
de lokala frågorna. Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in ett möte i Jönköping och ett i 
Skåne (Hässleholm). När det gäller Skåne så gör vi ett nytt försök den 3 december denna gång 
i Lund. Vi kommer naturligtvis att se till att Jönköping, Växjö och Västmanland kommer 
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igång också. Framtiden får sen visa om denna spridning är nog eller om det behövs ytterligare 
föreningar för att alla medlemmar ska ha möjlighet att delta i det betydelsefulla arbetet på 
lokalplanet. Jag trodde att de lokala mötena skulle locka betydligt fler deltagare än de gjort 
även om det inte har varit dåligt. Man kan undra vad det beror på? Jag hoppas och är 
övertygad om att det inte beror på ointresse utan att det beror på omständigheter som är laga 
förhinder. Enligt mitt och många andras förmenande så är det på det lokala planet grogrunden 
läggs för en organisation som Svensk Ventilation. Min förhoppning är att de lokala 
föreningarna ska bli så bra och intressanta att ingen inom branschen vill eller vågar stå 
utanför. För att nå det målet så måste varje medlem ta sitt ansvar och vara med i det lokala 
arbetet. Jag vill passa på att be er som tar ert ansvar och går på mötena ha som målsättning att 
till varje möte locka med en kollega ni vet inte brukar delta av olika anledningar. På så vis får 
vi snart rulle på det för Svensk Ventilation så viktiga och grundläggande arbetet i våra 
lokalföreningar. 
 

Företagsförsäkring 
Som medlem i Svensk Ventilation har du tillgång till en företagsförsäkring värd namnet. En 
försäkring som är branschanpassad med en garanterat låg premie i förhållande till sitt 
innehåll. Det som skiljer PLRs företagsförsäkring från andra är att i grundskyddet ingår sånt 
som i andra försäkringar normalt är tillägg till försäkringen. 
Egendomsförsäkring 
Här är maskiner och varor försäkrade till fullvärde. 
Maskin och maskinavbrottsförsäkring 
Täcker maskinerier, data och datamedia 
Förmögenhetsförsäkring 
Anställd som tar företagets egendom genom stöld, bedrägeri eller förskingring 
Transport och lyftförsäkring inom Norden. 
Allrisk inklusive stöld inom Norden 
Arbetsområdesförsäkring 
En väl tilltagen arbetsområdesförsäkring (10 sysselsatta 8 Mkr). 
Rotförsäkring ingår. 
Vikarieförsäkring 
Täcker kostnad för vikarie om nyckelperson blivit sjuk. 
Tjänstereseförsäkring 
Gäller för anställda i företaget, högst 100 resdagar per år. Ersätter resgods och personskada.  
Försäkring under garantitiden och Försäkring under entreprenadtiden 
Så fort du har tecknat dig för PLR försäkringen kan du beställa garantier utan något krångel 
med vare sig kreditbedömningar, extra säkerheter så som företagsinteckningar eller personlig 
borgen. Att ställa en garanti under garantitiden kostar per utställd garanti 395 kr för ett 
garantibelopp upp till 600 000 kr dock max 2 Mkr/år i utställda garantier. 
Kostnaden för garanti under entreprenadtiden är 1,5% av garantibeloppet (max 600 000 
kr/entreprenad och max 2 Mkr under ett år.). Vid dessa tillfällen behövs ingen bankgaranti 
utan du får ett certifikat från försäkringsbolaget att överlämna till beställaren. Det kan vara 
lönsamt att ta en kontakt och be om en offert för att kunna jämföra med nuvarande 
försäkringspremie och skydd. Ring Thomas Dahlberg på telefon 08-762 75 85 för mer info. 


