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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna fem nya 
medlemsföretag. De fem företagen är; 
 
Masterventilation i Kristianstad AB  S-G Nordhs Plåtslageri AB 
Box 9097    Torpet 789 
291 09 Kristianstad   821 98  Rengsjö 
Tfn 044-22 92 00   Tfn 0278-66 50 19 
Fax 044-22 92 90   Fax 0278-66 50 52 
E-post info@mastervent.se   Kontaktperson Inger Nordh 
www.mastervent.se 
Kontaktperson Görgen Olsson 
 
Bromma Luftteknik AB   BS Ventilation AB 
Box 32083    Venusgatan 2-6 
126 11 Stockholm   416 64  Göteborg 
Tfn 08-744 57 40   Tfn 031-15 42 08 
Fax 08-726 83 40   Fax 031-15 43 09 
E-post bltab@swipnet.se   E-post bos@bsvent.se  
Kontaktperson Horst Radebach  Kontaktperson Bo Skanselid 
 
J P Ventilation och Plåt AB 
Torpslingan 10 
273 47 Luleå 
Tfn 0920-890 50 
Fax 0920-140 12 
E-post info@jpab.net 
www.jpab.net 
Kontaktperson Roland Bergström 
 
Lena Dansarie börjar 4 november 
Lena, som ersätter Carina, kommer närmast från arbetet i en branschorganisation inom 
Svensk Handel, vilket gör att hon har god erfarenhet av en organisation som vår. Lena har 
tidigare bl a arbetat som egen företagare i 7 år.  
Vi hälsar Lena hjärtligt välkommen! 
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NEWS oktober nu ute 
Många kloka saker sades om Ansvarig Installatör på Installatörernas Dag. Det är påfallande 
hur positiva alla beställare är till Ansvarig Installatör och framför allt möjligheten till 
samarbete med en certifierad projektledare. Läs mer i News! 
 
Installatörernas Dag 26 september 
Ett fylligt reportage och många röster om den spännande dagen kan Du läsa på 
Installatörernas hemsida www.installatorerna.com  
 
Konjunkturrapporten hösten 2002 
Ingen ökning men inte heller någon kraftig minskning är budskapet i den bifogade 
konjunkturrapporten. Vill Du tränga djupare ned i siffrorna rörande ventilationsmarknaden 
kan du som medlem i Svensk Ventilation logga in på hemsidans medlemssidor. Om Du inte 
har lösen så kontakta UNC Systems AB, tel 08-591 175 40. 
 
Nästa årsmöte 8 maj 2003 
Boka redan nu i Din almanacka så att Du har möjlighet att delta. Plats meddelas senare. 
 
Framtidsyrket - Energiinspektör! 
När det omtalade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda börjar verka, kommer det att 
finnas gott om jobb för dom som kan energi. Enligt det förslag till direktiv som med stor 
sannolikhet kommer att antas av EU innan året är slut, kommer medlemsländerna att lägga 
fast minimikrav för hur energieffektiva nya byggnader måste vara. För befintliga byggnader 
kommer krav att ställas om de är över en viss storlek och ska genomgå en omfattande 
renovering. Men den uppgift som omedelbart kommer att kräva kvalificerat folk är den 
”energimärkning” av byggnader som införs (I direktivet benämnt ”energicertifiering”). Även 
den regelbundna kontrollen av värmepannor och luftkonditioneringssystem som direktivet 
förutskickar, kommer att kräva avsevärd personal. För installationsbranschens del kan vi 
räkna med att certifieringen och den regelbundna kontrollen kommer att leda till att man 
väljer mer kvalificerade energilösningar i nyproduktionen och att uppgradering av 
klimatinstallationerna i befintligt bestånd ökar. Tyvärr får vi nog vänta ytterligare ca tre år 
innan de positiva effekterna av direktivet blir synliga. 
 
LOCUM provar energimärkning 
Locum som förvaltar Landstingets fastigheter i Stockholm har varit tidigt ute med ett 
utvecklingsprojekt som syftar till att klarlägga energistatus och miljöpåverkan från 
fastigheterna. I en jättelik inventeringssatsning har 340 byggnader gåtts igenom. Satsningen 
har innefattat såväl energibesiktning som ställverksbesiktning samt den obligatoriska 
ventilationskontrollen(OVK). Inte mindre än 3185 skilda ventilationssystem har granskats. 
Resultaten kommer att anslås i varje fastighet som ett ”Miljö- och energipass” 
Två viktiga lärdomar som projektet hittills genererat: 
-Power Boss (anordning som sägs effektivisera fläktars motordrift) har i tester inte visat sig ha 
någon väsentlig energibesparande effekt. 
-Svårt hitta konsulter med goda kunskaper i injustering av ventilationsanläggningar. 
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