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Nya lokaler Stockholms Miljöcenter 
Stockholms Miljöcenter har flyttat in i nya lokaler i närheten av Globen, Stockholm. 
Lokalerna är ljusa, fräscha och funktionella för verksamheten. Den nya adressen är: 
Palmfeltsvägen 5B, 121 62 Johanneshov. Telefon, fax och mail är samma som tidigare. 
Ansökningssituationen inför höstens kurser ser relativt positiv ut. Skolan har goda 
förhoppningar om att kunna starta åtminstone en klass inom vardera utbildningsområde. Men 
det finns fortfarande platser kvar för intresserade att söka till. 
 
Årsmöte i Svensk Ventilation  
Årsmötet 8 maj med ett 80-tal deltagare lyssnande intresserat till ett föredrag av Jan Sundell, 
professor vid Danmarks Tekniska Högskola, med titeln ”Behövs verkligen ventilation?”. Jan 
Sundell besvarade frågan genom att redovisa ny forskning som visar att behovet är betydligt 
större än vad man tidigare ansett och dessutom att obefintlig ventilation kan kopplas ihop med 
allergiska problem likaväl som sämre produktivitet hos de utsatta individerna. Läs vidare i 
bifogade V-Nytt!  
Christer Backström redovisade kortfattat huvuddragen i den rapport om Bra Ventilation, som 
håller på att produceras och som skall utgöra grundfakta för den kampanj som planeras nästa 
år. I rapporten, som skrivs av Anders Svensson, f.d. professor vid Lunds Tekniska Högskola, 
ingår dessa och andra forskningsresultat om sambandet mellan ventilation, hälsa och 
produktivitet som en viktig del. 
Efter att ha tagit del av ekonomisk rapportering och årets verksamhetsplan fattade årsmötet 
beslut om att höja medlemsavgiften för 2003 med 10 %. Det innebär att medlemmarna betalar 
0,11 % av omsättningen upp till 20 mkr samt 0,055 % på omsättningen däröver. Minsta avgift 
är som tidigare 4.000 kr. Avgående styrelsemedlemmarna Roland Andersson, Hans-Göran 
Eklund och Åke Johansson avtackades och Bengt Lindahl, Bevego, Håcan Dahlberg, Lindab 
Sverige och Robert Johansson, Fläkt Woods, invaldes. Till ny ordförande valdes Gerald 
Engström, Systemair. Du kan läsa mer om de nya styrelsemedlemmarna i V-Nytt. 
 
Ordförandemöte 
Liksom tidigare år samlades lokalordförandena till ett arbetsmöte i samband med årsmötet. På 
programmet stod diskussioner och genomgångar av de aktuella projekten inom föreningen 
beträffande bl a D/U instruktioner, Brandhandboken, mall för branschgemensam à-prislista, 
Ansvarig Installatör, standardiserade ritningsbeteckningar, nya branschavtal och 
garantifrågor. Lokalföreningarna kommer att spela en avgörande roll för lansering och 
marknadsbearbetning för de nya projekt, som nu börjar bli klara och är det självklara forum vi 
har för att informera medlemmarna.  



 

V-Nytt 1/03 
I bifogade nummer kan Du läsa mer om den nya styrelsen, arbetet med den kommande 
brandboken, läget beträffande förslaget till nytt standardavtal, AB 03, samt senaste nytt om 
Ansvarig Installatör. Som Du vet går V-Nytt ut som bilaga i Energi & Miljö och når över 
20.000 läsare.  
 
NEWS maj 03 
Många företag anser att det blir dyrt att sända sina projektledare på utbildning på annan ort. 
Till kurskostnaderna kommer också rese- och hotellkostnader. I det nya numret visas en 
modell för utbildning på hemorten, som naturligtvis avsevärt reducerar kostnaderna. Modellen 
bygger på att de lokala företagen från de olika branscherna går samman för att skapa ett 
tillräckligt antal deltagare. Kontakta Solveig Larsen, 08-762 75 10 för mer information. Ett 
gyllene möjlighet att höja kompetensen till reducerade kostnader. 
 
Mall till à-prislista 
Styrgrupp Entreprenad och därmed Svensk Ventilation har nu, liksom PLR, efter ett 
omfattande remissarbete fastställt den nya branschgemensamma mallen för à-prislista. Den är 
en sammansmältning av de två olika mallar som tidigare har funnits och tillåter en 
prissättning antingen efter ackordsprislista eller timpriser. För mer information kontakta 
Lubekonsult, Håkan Löfgren, tel 08-18 63 40. Företaget ligger också bakom kalkyl-
programmet och den nyutvecklade modulen för ändrings- och tilläggsarbeten. Medlemmar i 
Svensk Ventilation kan köpa mall och program till reducerat pris. 
 
 
Eurovent/Cecomaf höll årsmöte i Oslo. 
Den europeiska tillverkningsindustrin för ventilations- och luftkonditioneringsprodukter har 
åter varit samlad till årsmötesförhandling och strategiska diskussioner i sina skilda 
komissioner.  I år var det våra norska kolleger (NVEF) som hade nöjet stå värd för 
evenemanget.  
Frågor som diskuterades var bland annat organisationens möjligheter att tillhandahålla 
marknadsstatistik på Europanivå, något som ofta efterfrågas vid organisationens kontakter 
med de skilda EU-organen. För flera produktgrupper fungerar statistikinsamlandet väl, medan 
det för andra kan göras bättre.  
Energideklarationer och livscykelkostnad är centrala begrepp. Så har t ex en arbetsgrupp 
utarbetat en instruktion för hur LCC skall beräknas för luftbehandlingsaggregat. Vidare är 
frågan om en fortsatt användning av HFC som köldmedium ett hett ämne. Man räds en alltför 
tidig och kategorisk utfasning av detta. Kan det inte förhindras menar man att köldmedier 
med sämre energiegenskaper måste tillgripas; något som skulle resultera i en totalt sett ökad 
miljö/klimatpåverkan.  
Påpassligt hade årsmötet förlagts till den 15-16 maj, och de delegater som hade möjlighet 
förlängde sin vistelse i Oslo för att ta del av den fantastiska folkfest som firandet av 
nationaldagen utgör. 
 
 


