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Installatörernas Dag 26 september 
Så är det snart dags för årets stora händelse: Installatörernas Dag. Av bifogade program ser 
Du att vi fått ihop ett mycket intressant och fullmatat innehåll, där flera ledande personer i 
byggsektorn framträder. Vad kommer regeringens Byggkommission att föreslå? Lyssna på 
ordföranden Lars Eric Ericsson och Konkurrensverkets chef Ann-Christin Nykvist. Hur skall 
vi höja kvaliteten i hela byggprocessen och hur skall vi stärka samarbetet mellan de olika 
aktörerna? Byggherrar, byggentreprenörer och installatörer diskuterar. Hur skall vi locka 
ungdomarna till vår bransch? Branschföreträdare och ungdomar söker nya lösningar. Anmäl 
Dig snarast och glöm inte att ta med Dina kunder! 
 
 
 
IUC – Ventkurser 
IUC kommer att genomföra ventilationskurserna Montör i tre steg i höst. Det finns platser 
kvar på alla tre kurserna. Steg 1: 10-12/9, Steg 2 8-1/10 och Steg 3 12-14/11.  
Kurserna är inbokade på Scandic hotell Kungens Kurva.  
Kontakta Gerd Pettersson på IUC för anmälan och mera information, tel 0150-575 09 eller 
e-post gerd.pettersson@iuc.katrineholm.se. Läs mer på www.iuc.katrineholm.se 
 
 
Praktiska lösningar -  brandskydd 
Den omläggning av regelverket för brandskydd som genomfördes under 90-talet skapade hos 
många en osäkerhet om vilka lösningar som uppfyllde de nya kraven. Brandgruppen inom 
Svensk Ventilation vill gärna bidra med sina kunskaper på området och har startat arbetet med 
att sammanställa praktiska lösningar på vanligt förekommande brandskyddsproblem i 
ventilationssammanhang. Skriften som beräknas vara klar för publicering runt årsskiftet, torde 
bli ett oumbärligt hjälpmedel för var och en som projekterar ventilationsanläggningar. 
 
Avtalsområde för ventilationsföretag återigen 
Vi måste komma tillbaka till denna fråga, som vi behandlade i juni-numret. I senaste numret 
av Tidningen Plåt hävdar nämligen PLR att ett gränsdragningsavtal mellan Metall och 
Byggnads beträffande ventilationsinstallatörer är klart och skall gälla från årsskiftet. 
Verkstadsindustrierna har diskuterat frågan med Metall, som med stor bestämdhet hävdar att 
de inte finns något avtal med Byggnads. Något sådant har heller inte presenterats offentligt. 
Däremot diskuteras frågan mellan de två arbetstagarorganisationerna, men det är osäkert om 
och var man landar. Idag finns alltså ingen anledning för ventilationsinstallatörer, som har ett 
avtal med Metall som motpart, att vidta några åtgärder. 
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IUC – Kursstart 
Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm kommer nu att starta den tvååriga KY-
ubildningen Installation med 28 elever. Tyvärr har man inte lyckats få tillräckligt med elever 
för ytterligare en klass senare i år, vilket man har fått medel för. Detta trots ett mycket 
omfattande rekryteringsarbete.  
 
 
SMC – Kursstart för KY-utbildning VVS 
Stockholms Miljöcenter hade kursstart den 26 september i nya lokaler. Nio elever startade i 
skolans nya lokaler på Östermalm, närmare bestämt Bältgatan 5, nära Karlaplan. Det finns 
fortfarande restplatser kvar! Kontakta Anna-Karin Härd på telefon 08-528 07 83 för mera 
information och anmälan. 
 
 
ÅF-SIFU 
Företaget inbjuder till en 3-dagarskurs i CE-märkning av installationer. Läs mer i bifogade 
kursinformation. 
 
 
Bysam-Nytt 
Bifogat återfinner Du senaste numret av Bysam-Nytt, som bl a informerar om Byggsektorns 
Kretsloppsråd. 
 
Carina Eriksson slutar 
på kansliet den sista september. –Jag har blivit erbjuden att få arbeta exklusivt med utbildning 
och rekrytering och de som känner mig vet att det är frågor som engagerar mig mycket. Min 
nya arbetsgivare är PLR, vilket innebär att jag kommer att sitta kvar i samma hus och i 
mycket arbeta med samma branschfrågor som tidigare. Beslutet att sluta har inte varit lätt 
eftersom jag verkligen trivs på Svensk Ventilation. Jag har blivit så väl mottagen och 
omhändertagen av alla, såväl personal som medlemmar! Jag hoppas att jag får träffa många av 
er även i fortsättningen och kommer att sakna er andra! 


