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Standardiserade ritningsbeteckningar 
Det har tidigare inte funnits ett gemensamt system för ritningar av ventilationssystem. Det har 
inneburit att samma typ av utrustning har kunnat se ut på ett flertal olika sätt på olika 
ritningar. En arbetsgrupp inom den lokala ventilationsföreningen i Stockholm har nu tagit 
fram ett förslag till standard för ritningsbeteckningar inom ventilationsområdet. Du kan ta del 
av förslaget genom att gå in på vår hemsida www.svenskventilation.se, under rubriken 
”Nyheter” hittar du förslaget. Vi tar gärna emot dina synpunkter. 
 
 
Stora Inneklimatpriset 
Nu har tiden för att lämna förslag på kandidater till Stora Inneklimatpriset gått ut. Det har 
inkommit en hel del förslag på lämpliga pristagare, däribland återfinns några av våra 
medlemsföretag som Bevent Rasch, Fläkt Woods AB, Lindab Climate AB och PM Luft. 
Förslagen granskas nu först av studenter på Chalmers Tekniska Högskola som bedömer den 
tekniska innovationen. Därefter fattar juryn sitt beslut. Vem den slutliga vinnaren blir avslöjas 
vid prisutdelningen på Expoväst i Göteborg den 12 mars. 
 
 
Login och lösen för hemsidan 
Ni har tidigare fått login och lösen för hemsidan för att kunna gå in på ”medlemssidor” och 
för att kunna uppdatera uppgifter om ert eget företag. Vi ser gärna att ni själva går in och 
kontrollerar att adressuppgifter mm är rätt. Det pågår ju en hel del omorganiseringar i 
branschen och det kan ju medföra att e-mailadresser och hemsidor ändras. Har ni glömt eller 
tappat bort era lösenord kan ni antingen maila till support@unc.se alternativt till  
victoria@eldata.se eller ringa till tel 0150-665005 så får ni hjälp med ett nytt. 
 
 
Cad-program värdelösa utan korrekta produktdata  
Varje tillverkar inser vikten av att ha sina produkter med i de större cad-programmen, 
samtidigt som program som saknar riktiga data för väsentliga produkter har ett begränsat 
värde för projektören. 
Det här är sanningar som såväl tillverkare av ventilationsprodukter som programmakare är 
överens om. Man har därför i ett samarbetsprojekt tagit fram en standard för hur produktdata 
ska överföras från tillverkaren till cad-applikationerna. Det innebär att fler produkter kommer 
att kunna vara representerade med korrekta data i de ledande cad-programmen till glädje för 
såväl tillverkare som applikatörer, men framförallt för slutanvändaren, projektören.  
Drivande i projektet har varit Svensk Ventilations produkttillverkande medlemsföretag samt 
de ledande Cad-applikatörerna. För mer information, kontakta 
christer.backstrom@svenskventilation.se   
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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att välkomna ytterligare två nya 
medlemsföretag! De nya företagen är: 
 
Ikon Bygg AB 
Sadelmakarvägen 9 
146 33  Tullinge 
Telefon:  08-778 10 81 
Telefax:  08-778 17 10 
E-mail: info@ikonbygg.se 
Kontaktperson: Ilmari Ikonen 
 
 

Svensk RegMaster AB 
Götgatan 102, 5 tr 
118 62  Stockholm 
Telefon:  08-694 84 24 
Telefax:  08-694 94 41 
E-mail: Fredrik.Carlsson@regmaster.se 
Kontaktperson: Fredrik Carlsson 

Nordbygg – VVS 2004 
Planerna för nästa års mässa börjar nu ta fastare form. Intresset från våra utställare är mycket 
stort och redan nu är ca 75 % av utrymmet bokat. Ventilation och kyla kommer att samlas på 
en gemensam yta under namnet Inneklimat i C-hallen där också som tidigare VS finns. Just 
nu diskuterar vi aktuella seminarieämnen och Du inbjuds till att komma med förslag både på 
ämnen och föredragshållare. Om Du inte redan har bokat plats är det hög tid! 
 
 
Bravida Väst Ansvarig Installatör  
I bifogade NEWS för januari kan Du läsa om den målmedvetna satsning Bravida gör för 
kompetenshöjning inom sitt företag. Samma inställning finner Du hos Grenholms Kyl i 
Umeå. Kompetens är ett villkor för överlevnad och ger förutsättningar till ökad 
konkurrenskraft och mer kvalificerade uppdrag. 
 
 
BYSAM-nytt  
Tidningen presenterar den 3-åriga kampanjen för att förbättra byggmaterialindustrins 
anseende. Detta som ett svar på den starka kritik, som under det senaste året drabbat 
byggsektorn och alla dess aktörer. Du kan rekvirera inbjudan via Bysam eller också kan Du 
gå in på vår hemsida www.svenskventilation.se  
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