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Installatörernas Dag den 26 september! 
Du har väl kommit ihåg att anmäla Dig till Installatörernas Dag? Om Du ännu inte har gjort 
det går Du enklast in på Installatörernas hemsida www.installatorerna.com , och gör Din 
anmälan direkt där. Har Du frågor kan Du ringa Peter Olofsson på tfn 08-762 75 71.  
 

Rekryteringsmässor 2002 
Även i år kommer Installatörerna att medverka vid två rekryteringsmässor riktade mot 
gymnasieelever och andra som skall söka vidare till högskola eller annan eftergymnasial 
utbildning. Också i år kommer vi att finnas på plats i Göteborg och i Stockholm, Älvsjö.  
Förra årets medverkan av yrkesverksamma branschrepresentanter var MYCKET uppskattat! 
Att få möjlighet att fråga en ”riktig” person vad ett tekniker-/ingenjörsyrke i installations-
branschen faktiskt innebär är precis vad man vill. Därför vill vi även i år upprepa denna 
succé – med benägen hjälp av Dig.  
Det innebär i korthet att Du ska vara ”ung” (ett relativt begrepp), ha en högskoleutbildning 
eller motsvarande OCH – inte minst viktigt! vara en positiv företrädare för Ditt yrke! Du 
behövs en halvdag (förmiddag eller eftermiddag) på mässan där vi från Installatörerna bjuder 
på lunch. Vi utrustar Dig med en skjorta, du håller själv med gott humör och bekväma skor. 
Vill Du marknadsföra just Ditt företag får Du gärna göra det i form av reklampennor. Vi har 
också i år en tävling i montern men mera branschanpassad i år än förra årets motorcykel-
tävling.  
Vill Du ha fler, unga arbetskamrater i framtiden? Dra då Ditt strå till stacken och passa på 
att förklara varför just Ditt jobb är så kul/spännande/bra/utvecklande/fritt – eller vad Du nu 
tycker! Vi från Installatörerna kommer att ta hand om Dig i montern och Du kommer att få 
träffa fler kollegor där. Välkommen!  
Hör av Dig snarast till Carina Eriksson på tfn 08-762 75 56 el 
carina.eriksson@svenskventilation.se. Eftersom jag slutar den sista september så brådskar det. 
Men för att Du ändå ska få chansen att ställa upp kan Du också kontakta Lars G Andersson på 
EIO som är ordförande i rekryteringsgruppen. Honom når Du på tfn 08-762 75 69 eller via   
e-post lars.g.andersson@eio.se.  
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Livscykelkostnaden ska räknas lika av alla! 
Ja, det menar de ledande tillverkarna av ventilationsaggregat. ”Ska kunden kunna välja 
ventilationsaggregat efter lägsta livscykelkostnad, så måste LCC-beräkningen vara gjord med 
samma förutsättningar.”  
Den mest använda beräkningsmetodiken för LCC är Sveriges Verkstadsindustriers 
”LCCenergi” (tidigare ENEU). Svensk Ventilations medlemsföretag med aggregat på 
programmet, har nu tagit initiativet till att utarbeta en branschstandard för hur indata till 
LCCenergi skall väljas för att man ska få en korrekt jämförelse mellan skilda aggregatval. För 
mer information, kontakta christer.backstrom@svenskventilation.se 
 

PUL – Personuppgiftslagen 
Bifogat finner du ett brev som informerar om personuppgiftslagen och vad den innebär i 
förhållandet mellan Svensk Ventilation och dig. 
 

Vodafone – kampanj 
Bifogat finner du ett erbjudande från Vodafone. Dessutom får du aktuell information om de 
förmånliga specialpriser vi har för våra medlemmar. Kontakta Carina Eriksson före den sista 
september om du vill veta mer om hur du kommer i åtnjutande av avtalet. Tfn 08-762 75 56, 
eller e-post carina.eriksson@svenskventilation.se. Efter den sista september kan du kontakta 
Lena Whitlock på VVS-I, tfn 08-762 75 29, e-post lena.whitlock@vvsi.se. 
 

NEWS 
I det bifogade nya numret av NEWS kan Du läsa om fastighetsägaren, som klagar över att 
installatörerna oftast fokuserar och säljer på priset i stället för att konkurrera med t ex kvalitet 
och miljö. Tyvärr är det också alltför många köpare, som har samma inställning, men insikten 
sprider sig ju nu om nödvändigheten av att betona kvalitet och kompetens. Hur Du kommer 
igång med Ditt kvalitets- och miljöarbete kan Du också få tips om. De lokala träffarna 
landet runt fortsätter och Du och Dina kunder är varmt välkomna. Kontakta Solveig Larsen 
eller Din lokalordförande. 
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