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Ventilationsbranschen viktig spelare i nytt miljöprogram 
Byggsektorns Kretsloppsråd är just i färd med att starta ett femårigt miljöprogram.  Det 
bygger på frivillighet och kommer att engagerar sektorns alla aktörer. Avsikten är att sektorn 
genom ett frivilligt åtagande på miljöområdet gör detaljerade lagregleringar överflödiga, och 
att miljöarbetet därmed kan ske på sådana områden där det gör mest nytta. 
Energieffektivitet och innemiljö är centrala frågor i allt miljöarbete. Och det är därför 
naturligt att ventilationsbranschen är väl representerad i de arbetsgrupper som nu tar fram de 
detaljerade målen för programmet. I gruppen som behandlar Energianvändning deltar Stellan 
Åkesson, ABB Ventilation, och i gruppen för God innemiljö Fredrik Engdahl, Stifab Farex . 
Se även artikel om producentansvar i bifogade nr 4 av BYSAM-nytt. 
 
Ansvarig Installatör, News januari 2002 
I årets första News vill jag särskilt peka på det omfattande lanseringsprogrammet, som nu 
startar landet runt. Tidigare har information om Ansvarig Installatör i första hand riktats till 
alla medlemmar, men nu bjuder vi också in viktiga byggherrar och fastighetsförvaltare. 
Kunskapen om och fördelarna med Ansvarig Installatör måste ju spridas till beställarsidan så 
att efterfrågan ökar. Träffarna är planerade att vara gemensamma för alla medlemmar i de 4 
installatörsorganisationerna och våra lokalföreningar kommer att ta en aktiv del i 
arrangemanget tillsammans med Thomas Dahlberg och naturligtvis Solveig Larsen. Genom 
Din aktiva medverkan kommer vi snabbare att sprida information om  Ansvarig Installatör. 
 
Sveriges Verkstadsindustrier har släppt LCCenergi – är Du beredd? 
Äntligen har Sveriges Verkstadsindustrier färdigställt det hjälpmedel för upphandling av 
energikrävande utrustning som tidigare kallades Eneu 94. Den här gången har man gett ut det 
i webbaserad form och valt att kalla det Kalkylera med LCCenergi. Tanken är att underlätta 
för verkstadsföretagen att ta hänsyn till hela livscykelkostnaden – inte bara 
anskaffningskostnaden - när de handlar upp maskinutrustning och installationer, som t ex 
ventilationsanläggningar. Lågprislösningar torde bli bortsorterade till förmån för 
energieffektiva och välutformade, även om de senare betingar ett högre anskaffningspris.  
Upphandling mot livscykelkostnad bör ge affärsmöjligheter för de installatörer som har 
genomtänkta lösningar och effektiva produkter att erbjuda. Det kan vara värdefullt att känna 
till tankegångarna bakom Kalkylera med LCCenergi. En demo finns att studera på 
www.industrilitteratur.se . Se vidare bifogade broschyr. 
 
VVS-mässan i mars 2002 
Det omfattande programmet till mässan börjar nu ta form och bifogat finner Du program och 
anmälningsblankett. Svensk Ventilation har även i år medverkat till programutformningen. Vi 
kommer att ha en monter i C-hallen där vi kommer att informera om Svensk Ventilation och 
påvisa fördelarna för fastighetsägare och andra kunder att anlita medlemsföretag i Svensk 

http://www.industrilitteratur.se/


 

Ventilation. På tisdag 19 mars kommer vi att arrangera en medlemsträff på Älvsjö gård i 
direkt anslutning till mässan. Mer information kommer. 
 
V-Nytt under 2002 
Efter en del diskussioner med Energi & Miljö kommer vi även i år att i samarbete producera 2 
nummer av V-Nytt. Både vår styrelse och styrgrupp Produkter har betonat vikten av att 
Svensk Ventilation på detta sätt når ut till ca 11000 läsare. En förutsättning för att bilagan 
kommer att produceras är dock att den blir ekonomiskt självgående, dvs att Ni annonserar där. 
Så planera redan nu in annonser i V-Nytt, som distribueras tillsammans med Energi & Miljö 
nr 4 och nr 12. 
 
Stora inneklimatpriset  
Svensk Ventilation har tillsammans med VVS-Tekniska och Kyltekniska föreningarna samt 
VVS-Slussen beslutat instifta ett pris för att rikta uppmärksamheten på den stora betydelsen 
av ett bra inneklimat och på den avgörande inverkan som vår bransch har på dess utformning 
och funktion. Den produkt, system eller tjänst som belönas skall vara av innovativ karaktär, 
medföra ett bättre inneklimat på ett resurssnålt sätt. Läs med i bifogade informationsblad och 
sänd snarast in formuläret. Prisutdelning kommer att ske på VVS-mässan i mars så det hastar. 
 
Lokalföreningarna 
Nu börjar de nya lokalföreningarna ta form. En arbetsgrupp som borde vara en självklarhet i 
varje föreningen är en för rekrytering och utbildning. Att branschen är i behov av duktigt och 
kunnigt folk är ingen nyhet men frågan är hur ska vi göra för att nå ut till ungdomar, 
arbetslösa och de som har tröttnat på sitt nuvarande värv. 
På Sundsvallsföreningen möte den 17 januari hade man en livlig diskussion om just 
rekrytering och utbildning. Man kom fram till att det gäller att hitta nya vägar och redskap för 
att rekrytera och utbilda ungdomar till branschen. Det var en dyster syn att titta på OH bilder 
som visade åldersstrukturen i branschen. Nära 75 % av de verksamma inom branschen är över 
50 år vilket återspeglar behovet av mer folk till ventilationsbranschen. 
I Sundsvall bildades en grupp som fick till uppgift att fram till nästa möte komma med idéer 
för att öka intresset för vår bransch. Det bildades också en grupp som har till uppgift att hitta 
olika typer av arrangemang för att locka fler företag till mötena. 
Det finns många frågor som är viktiga för branschen. Det är viktigt att dessa frågor får en 
lokal förankring varför jag återigen med en dåres envishet uppmanar alla medlemmar att ta 
sitt ansvar för branschen och det egna företaget ”Ställ upp och agera på lokalföreningens 
möten”.  
 
Tilläggsavtal Europolitan 
From januari har ändringar skett i vårt avtal med Europolitan. Bl a sänkta samtalspriser och 
nya tjänster. Vill du veta mer om förändringarna kan du ringa till Carina Eriksson,  
tel 08-762 75 56, eller Thomas Helmersson på VVS-I, tel 08-762 75 27. För våra nya 
medlemmar kan det vara intressant att veta att vi har ett avtal med Europolitan som ger 
mycket förmånliga priser. Hör av er om ni vill veta mera! 
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