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Boka in Installatörernas Dag 26 september 
Arbetet med programmet för årets dag är i full gång. Målet är att överträffa förra årets succé 
där 250 deltagare samlades under temat ”En framtidsdag för bättre lönsamhet”. Årets dag 
kommer att ha ”Kvalitet” som ett bärande tema. Hur kan Installatörerna arbeta med kvalitet? 
Vad säger de stora byggbolagen? Vilka förslag kommer regeringens byggkommission att 
lägga fram? Hur kan vi få bukt med alla de omtalade kvalitetsproblemen i byggsektorn och 
höja branschens anseende? Åsikter och debatter i ett hett ämne. 
Dessutom kommer den färska konjunkturrapporten att presenteras. Och mitt ibland allt allvar 
kommer förra årets succé ”Improvisationsteatern” tillbaka. 
Årets upplaga kommer att äga rum i Stockholm och betinga ett pris av 500 kr/person. Anmäl 
Dig och Dina viktigaste kunder redan nu till Peter Olofsson, 08-762 75 51 eller 
peter.olofsson@installatorerna.com 
 
Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid senaste styrelsemötet glädjen att välkomna ytterligare tre nya 
medlemsföretag! De nya företagen är: 
 
Annebergs Ventilation AB 
Bergsgatan 4 
434 32 Kungsbacka 
Telefon 0300-212 72 
Telefax 0300-129 60 
E-post avent@swipnet.se 
Kontaktperson Richard Larsson 
 

Cumarör AB 
Trädgårdsgärdet 32 
424 68 Angered 
Telefon 031-331 37 10 
E-post cumaror@telia.com 
Kontaktperson Lars Sörensen 
 
Strands luft AB 
Västra vägen 9 D 
169 61 Solna 
Telefon 08-590 70 000 
Telefax 08-590 700 95 
E-post strands.luft@telia.com 
www.strandsluft.se 
Kontaktperson Torkel Strand 
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Årsmötet 16 maj 
Ett 80-tal medlemmar deltog i Svensk Ventilations årsmöte på Aronsborg i Bålsta utanför 
Stockholm. Bengt Gustafsson, Skanska Installation, hade avböjt omval till styrelsen och till 
ny styrelseledamot valdes Tommy Johansson, Skanska Inneklimat. I övrigt är styrelsen 
oförändrad.  
På årsmötet redovisades det ekonomiska utfallet för 2001 samt årets budget och 
verksamhetsplan. Byggsektorns problem och anseende vidrördes och riktlinjer för vår 
verksamhet liksom vår kvalitetssatsning inom Ansvarig Installatör redovisades. Protokollet 
kommer att finnas på vår hemsida. 
 
Riktlinjer för verksamheten 
Mot bakgrund av den senaste tidens larm om misstänkt olagligt samarbete inom byggsektorn 
har Svensk Ventilation vid senaste styrelsemötet antagit "Riktlinjer för verksamheten" vilka 
bifogas. Riktlinjerna tar i första hand upp verksamheten på det lokala planet, vilken stått i 
fokus i debatten, men gäller naturligtvis i tillämpliga delar all verksamhet inom Svensk 
Ventilation. Den värdefulla och nödvändiga verksamheten framför allt i lokalföreningarna får 
inte misstänkliggöras och framställas som grogrund för kartellsamarbete. Det är därför av 
största vikt att vår verksamhet bedrivs i enlighet med dessa riktlinjer. 
 

Samarbetet Svensk Ventilation - PLR 
Svensk Ventilation bildades under 2001 genom sammanslagning mellan Föreningen V och 
PLR Vent. Rent praktiskt genomfördes fusionen så att Föreningen V först ombildades till 
Svensk Ventilation varefter alla 367 företagen i PLR Vent kollektivt valdes in i Svensk 
Ventilation. Dessa företag var medlemmar under 2001 utan att betala separat medlemsavgift. 
För 2002 bestämdes att PLR kollektivt skulle betala deras medlemsavgifter. En ny styrelse 
valdes, vars sammansättning speglar medlemsstrukturen. Kansliet förstärktes med en 
medarbetare från PLR på deltid, vilken i första hand arbetat med etablering och aktivering av 
lokalföreningarna. 
En av förutsättningarna vid bildandet var att branschföreningen skulle vara fristående från alla 
arbetsgivarorganisationer för att Svensk Ventilation skall kunna ha alla typer av företag i 
branschen som medlemmar; företag som har olika arbetsgivartillhörighet. 
 

Tyvärr har PLR vid ett styrelsemöte i slutet av april bestämt att driva sin branschgrupp PLR 
Vent vidare och står därmed inte längre bakom beslutet att enbart ha en branschorganisation; 
Svensk Ventilation. Man kommer inte heller att betala någon medlemsavgift till Svensk 
Ventilation för 2002 för de kollektivt anslutna företagen. Vi kommer naturligtvis att bedriva 
branscharbetet vidare inom Svensk Ventilation och erbjuda alla kollektivt anslutna företag 
inom PLR Vent medlemskap i Svensk Ventilation enligt gällande villkor. Vi kommer också 
att söka samarbete med PLR i frågor av gemensamt intresse och inleda diskussioner om detta 
snarast.  
 
NEWS  
Majnumret bifogas. Här kan Du läsa om Comfort Teknik, som är det senaste företaget som 
kvalificerat sig för Ansvarig Installatör. Här bekräftas också det som alla egentligen vet; det 
lönar sig att satsa på kvalitet och kompetens. Högre lönsamhet och nöjdare medarbetare och 
kunder är några resultat. 



 

V - Nytt 
Årets första nummer av bilagan bifogas samtidigt som den distribueras tillsammans med 
tidningen "Energi & Miljö" i ca 11.000 ex.  
 
ORDFÖRANDEMÖTE 
Dagen före Svensk Ventilations årsmöte samlades de olika lokalföreningarnas ordförande för 
att utbyta tankar och funderingar kring den lokala verksamheten.  
Det diskuterades kring lokalföreningarnas roll i organisationen där deltagarna var överens om 
att det lokala arbetet är viktigt för branschens framtid. Deltagarna berättade om den egna 
lokala verksamheten för att dela med sig till de andra och för att få med sig matnyttiga teman 
hem.  
Branschens just nu viktigaste frågor utbildning, rekrytering diskuterades länge och ingående 
om hur vi tillsammans ska hitta vägar för att säkerhetsställa branschens framtida personella 
behov. En viktig men lite förbisedd möjlighet är det lokala arbetet – ”gräv där du står”. Att, i 
det här fallet, påverka att gymnasieutbildningar med inriktning mot branschen åtminstone inte 
läggs ner!   
Efter lite information om kalkylprogram, DU-Instruktioner, LCC och att man enades om att 
ha dessa möten två ggr om året avslutades mötet med att var och en fick hemläxa till nästa 
möte. Vad hemläxan mynnar ut till redovisas i kanalen närmast efter det kommande mötet. 
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