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Inomhusklimatet prio ett i EPBD 
EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda 
(EPBD) måste verka för en hälsosam inomhus-
miljö, menar Anneli Jäätteenmäki.  
‒Byggnader är till för människor att bo och arbeta 
i, understryker den tidigare finländska statsmi-
nistern och centerpartisten som nu är Europapar-
lamentets föredragande om EPBD. Läs mer. 

Radonplan på gång 
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar på en nation-
ell handlingsplan mot radon, som ska vara klar i 
februari. Myndighetens utredare menar att kom-
munerna måste arbeta mer lik-
värdigt och att informationen 
måste förbättras, rapporterar 
Ekot. Läs mer eller lyssna. 

Bättre luft i skolan 
Astma och Allergiförbundet, Sveriges Elevkårer 
och Unga Allergiker vill nu förändra det statliga 
stödet för upprustning av skolmiljöer som inklude-
rar ventilation. De menar att stödet och villkoren 
behöver förändras, så att fler barn kan må bra i 
skolan och nå sin fulla potential. Läs vad de vill 
förändra. 

Ventilationsmontörsutbildning 
Den 11 september 
startar den nya ven-
tilationsmontörsut-
bildningen. IUC har 
tillsammans med 
Svensk Ventilations 
Styrgrupp Utbildning 
tagit fram denna fö-
retagsutbildning. 
Under cirka sex må-
nader varvas sex te-
oretiska utbildnings-
veckor på IUC med 
praktiska tränings-
veckor på företaget. 
På IUC undervisar 
duktiga lärare och konsulter och på arbetsplatsen 
tränar man praktiskt under ledning av företagets 
erfarna ventilationsmontörer. Läs mer eller kon-
takta jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se 

Luftföroreningar kan ge bröstcancer 
Även bröstcancer kan orsakas av dålig inomhus-
luft. En studie som publicerades i juli pekar på ett 
samband mellan bröstcancer och eldstäder och 
matlagning i hemmet. Att i hemmet elda med ved 
eller gas ser ut att ge en måttligt förhöjd risk för 
bröstcancer. Läs mer. 

  

foto: Europaparlamentet 

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/energy-performance-buildings-every-little-helps
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6735893
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ohalsosamma-klassrum-sanker-betygen-18130
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ohalsosamma-klassrum-sanker-betygen-18130
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
mailto:jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se
https://ehp.niehs.nih.gov/ehp827/
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Diskussioner under Almedalsveckan 
Svensk Ventilations trailer lockade för sjätte Al-
medalsåret beslutsfattare och andra intresserade 
att diskutera och lära sig mer om inomhusluftens 
betydelse för hälsa och produktivitet. Andra dis-
kussionsteman i trailern var digitalisering/globali-
sering, BBR:s energikrav, OVK och renovering av 
skolor och miljonprogramsbostäder. Med framti-
dens beslutsfattare, ungdomspolitiker från hela 
sex partier, diskuterade vi bostadsbyggandet och 
rekrytering till ventilationsbranschen. 

  

Johan Braw, 
Sölvesborgs-
hem resonerar 
kring digitali-
serad fastig-
hetsförvaltning. 

Moderator Antoni Lacinai förklarar reg-
lerna för riksdagsledamöterna Penilla 
Gunther (KD) och Lise Nording (MP) in-
för frågeleken: Vart är vi på väg? 

Svein Ruud från RISE 
(f.d. SP) visar hur 
OVK kan förbättras 
för att säkra luftkva-
liteten i våra skolor. 

Eftersnack om skolrenovering och tillsynen av skolmiljön. 

Fjärrvärmetaxorna värmer upp 
publik och panel inför frågeleken 
om energieffektivisering. 
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Moderniserad ventilationskontroll 
Svensk Ventilat-
ion är en av 
flera deltagare i 
RISE-projektet 
Moderniserad 
ventilationskon-
troll som pågår 
till årsskiftet. 
Inom projektet 
har RISE inter-
vjuat bransch-
folk för att ta 
reda på hur OVK av idag fungerar och vilka hin-
der och möjligheter som finns. Projektet har se-
dan tagit fram förslag för hur OVK kan förbättras.  

Bland förslagen att förbättra OVK märks: 

• Möjlighet för kommunerna att ta ut avgift för hand-
läggning av OVK-ärenden. 

• Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register 
som möjliggör statistik och uppföljning. 

• Inkludera den nuvarande verksamheten och den 
faktiska innemiljön i byggnaden på ett bättre sätt, 
och inte enbart kontrollera att ventilationen uppfyll-
ler kraven som ställdes när systemet togs i bruk. 

• Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning 
(Bygglagstiftning, Miljöbalken, Arbetsmiljölagstift-
ning) avseende behovs- och närvarostyrning, av-
stängd/reducerad ventilation m.m. 

• Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbe-
siktning för uppföljning av åtgärder. 

På ett seminarium i Stockholm den 16 november 
presenterar RISE projektets slutsatser 
och diskuterar förbättringsförslagen 
med myndigheter, lagstiftare och 
andra intressenter. Läs mer. Kontakta 
kristina.fyhr@ri.se för anmälan. 

Företagsforskarskola om ventilation 
Ett antal av Svensk Ventilations medlemsföretag 
träffade den 22 augusti representanter (bilden) för 
Högskolan i Gävle, Linköpings Universitet och 
Umeå Universitet för att diskutera planerna på en 
företagsforskarskola inom ventilation och inom-
husmiljö. Företagsforskarskolan hoppas locka ett 
tiotal doktorander som till 20 % arbetar på ett fö-
retag och till 80 % forskar på en högskola. Skolan 
ska delfinansieras av KK-stiftelsen och beräknas 
starta 2018. För mer information kontakta univer-
sitetslektor Mathias.Cehlin@hig.se tel 072 299 53 
52. 

Aktuella konferenser 
IAQ Forum 
4 september i Trosa. Läs mer. 

Ventilating healthy low-energy buildings 
13-14 september i Nottingham. Läs mer. 

Inomhusmiljö i skolan och förskolan 2017 
3-4 oktober i Stockholm. Läs mer 

Inomhusmiljö 
24-25 oktober 2017 i Stockholm. Läs mer. 

Ventilationsdagen – Teknologisk Institut  
26 oktober i Stockholm. Läs mer 

Inomhusmiljö 
21-22 november i Göteborg. Läs mer.  

http://www.mynewsdesk.com/se/rise/pressreleases/fungerar-den-obligatoriska-ventilationskontrollen-i-praktiken-2029951
mailto:kristina.fyhr@ri.se
http://www.kks.se/
mailto:Mathias.Cehlin@hig.se
http://www.trosa.se/forumtrosa
http://www.aivc2017conference.org/
http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/inomhusmiljo-i-skolan-och-forskolan/
http://www.tiabkonferens.se/konferens-inomhusmijo-stockholm-2017.html
http://www.tiabkonferens.se/konferens-ventilationsdagen-2017.html
http://www.tiabkonferens.se/konferens-inomhusmilj%C3%B6-gbg-2017.html
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Används dessa gamla standarder? 
SIS TK 170 misstänker att följande gamla stan-
darder inte längre används, och att de därför kan 
dras in. 

• SIS 827101, 1972-06-30 
Luftdon - Ytterväggsgaller med fästram. 

• SIS 827102, 1972-06-30 
Luftdon - Ytterväggsgaller utan fästram. 

• SIS 827205, 1972-06-30 
Luftdon - Yttertaksgenomföringar. Mått. 

Kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se om 
du vet att någon standard fortfarande är i bruk. 

Nypublicerade standarder 
Följande europeiska standarder är färdiga och har 
publicerats som svensk standard (med text på 
engelska). 

SS-EN 1364-5:2017 
Provning av brandmotstånd - Icke bärande bygg-
nadsdelar - Del 5: Överluftsdon 
Fire resistance tests for non-loadbearing ele-
ments - Part 5: Air transfer grilles 

SS-EN 16282-1:2017 
Storköksutrustning - Utrustning för storköksventi-
lation - Del 1: Allmänna krav inklusive beräknings-
metoder 
Equipment for commercial kitchens - Components 
for ventilation in commercial kitchens - Part 1: Ge-
neral requirements including calculation methods 

SS-EN 16282-5:2017 
Storköksutrustning - Utrustning för storköksventi-
lation - Del 5: Ventilationskanaler; Design och di-
mensionering 
Equipment for commercial kitchens - Components 
for ventilation in commercial kitchens - Part 5: Air 
duct; Design and dimensioning 

SS-EN 16282-7:2017 
Storköksutrustning - Utrustning för storköksventi-
lation - Del 7: Installation och användning av fasta 
brandsläcksystem 
Equipment for commercial kitchens - Components 
for ventilation in commercial kitchens - Part 7: In-
stallation and use of fixed fire suppression 
systems 

SS-EN 16282-8:2017 
Storköksutrustning - ventilationskomponenter för 
storkök - Del 8: Installationer för behandling av 
aerosol; Krav och provning 
Equipment for commercial kitchens - Components 
for ventilation in commercial kitchens - Part 8: In-
stallations for treatment of aerosol; Requirements 
and testing 

SS-EN 16798-5-1:2017 
Byggnaders energiprestanda - Modul M5-6, M5-8, 
M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 - Ventilation för byggna-
der - Beräkningsmetoder för energibehov för ven-
tilations- och luftkonditioneringssystem - Del 5-1: 
Fördelning och framställning - metod 1 
Energy performance of buildings - Ventilation for 
buildings - Part 5-1: Calculation methods for 
energy requirements of ventilation and air condit-
ioning systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-
8, M7-5, M7-8) - Method 1: Distribution and gene-
ration 

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
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Kortare nyheter från Eurovent 
Eurovents bevakning av lagstiftning och standar-
disering, som kommer fem gånger om året, åtföljs 
numer av en kortversion med de allra viktigaste 
nyheterna. Logga in på Svensk Ventilations med-
lemssidor, välj Eurovent, leta upp Information Bul-
letin och klicka på Highlights, strax intill de mer ut-
förliga dokumenten Information bulletin och Legis-
lative update. 

Färsk statistik 
Eurovent Market Intelligence har släppt 2016 års 
marknadsöversikt om 
värme, ventilation och kyla 
i Europa, Mellanöstern och 
Afrika. Läs mer. 

Eurovent – inte bara certifiering 
Det är lätt att blanda ihop vår gemensamma euro-
peiska branschförening Eurovent med produktcer-
tifieringen som bär samma namn. Hur hänger det 
ihop egentligen? Läs mer eller titta på detta fem-
minutersklipp. 

Måste medlemmar i Svensk Ventilation och Euro-
vent certifiera alla sina produkter? 
Nej, branschföreningen Eurovent och dess dotterbolag 
Eurovent Certita Certification fungerar oberoende av 
varandra. Många medlemsföretag saknar produktcerti-
fikat. Även företag som står utanför Eurovent är väl-
komna att certifiera sina produkter. 

Konjunktur 
Boverket uppdaterade i juli sin prognos och be-
kräftar därmed att Sverige behöver många nya 
bostäder, närmare bestämt 600 000 under åren 
2017-2025.  

Och det byggs verkligen fler bostäder. Enligt Stat-
istiska centralbyrån påbörjades under första halv-
året 37 450 lägenheter i flerbostadshus, vilket är 
hela 24 % mer än samma period förra året. Små-
husbyggandet ökade med 13 % till 7 150. Läs 
mer.  

Också ventilationsbranschen fortsätter uppåt. 
Svensk Ventilations senaste statistik över ventilat-
ionsinstallationer visade nytt rekord för perioden 
2016-04-01 – 2017-03-31. Logga in på medlems-
sidorna och följ statistiken län för län. 

Ute med aktivitetsbaserade kontor 
Trenden mot aktivitetsbaserade kontor kan snart 
vända. Det rapporterar Industrifakta i ett månads-
brev och hänvisar till sina regelbundna intervjuer 
med större aktörer på kontorsmarknaden. Läs ar-
tikeln eller logga in på medlemssidorna och läs de 
exklusiva månadsbreven Marknadssignaler & pro-
gnoser. 

  

https://eurovent.eu/?q=articles/2016-hvacr-market-developments-emea-region-gen-80500
https://eurovent.eu/?q=articles/understanding-world-eurovent-gen-81300
https://www.youtube.com/watch?v=lEdfNzxU4Dg
https://www.youtube.com/watch?v=lEdfNzxU4Dg
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-2a-halvaret-2017-preliminara-uppgifter/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-2a-halvaret-2017-preliminara-uppgifter/
http://www.svenskventilation.se/2017/08/nya-trendvindar-pa-kontorsmarknaden/
http://www.svenskventilation.se/2017/08/nya-trendvindar-pa-kontorsmarknaden/
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Energimärkning utan plus 
Europeiska rådet antog i juni en ram för energi-
märkning, som ersätter den nuvarande (direktiv 
2010/30/EU) men behåller dess viktigaste princi-
per. De befintliga klasserna 
(A+, A++, A+++) ska ersät-
tas med en skala från A till 
G. Istället för att efter hand 
lägga till ett eller flera plus-
tecken, kommer skalorna att 
revideras i takt med den tek-
niska utvecklingen. I princip 
ska ingen produkt kvala in i 
B (eller A) när en reviderad 
skala börjar användas. Läs 
mer.  

Anmälningsplikt för ventilation 
Från den 1 juli gäller Boverkets nya råd (2012:12) 
om väsentlig ändring. Det nya är att råden även 
omfattar anordning för ventilation. Det betyder att 
myndigheten nu visar konkreta exempel på venti-
lationsåtgärder som är anmälningspliktiga och så-
dana som inte är det. Grundprincipen är att an-
mälningsplikt gäller för åtgärder som påverkar 
luftkvaliteten och som medför negativa hälsoef-
fekter eller besvärande lukt om de utförs felaktigt. 
Läs mer hos Boverket. 

Energilyftet - framtidens byggande 
Energilyftet är en webbutbildning som höjer din 
grundkompetens inom lågenergibyggande. Den 
vänder sig till dig som arbetar som drifttekniker, 
projektör, projektledare m.m. Snart ska många 
fler byggnader vara mer energieffektiva än idag 
och det ställer nya krav på branschens kompe-
tens inom lågenergibyggande. Se filmen, anmäl 
dig till seminarium eller gå den webbaserade ut-
bildningen.  

Ny vd på Installatörsföretagen 
Ola Månsson tillträder den 16 oktober som ny vd 
på Installatörsföretagen. Han kommer närmast 
från rollen som vd på Sveriges Byggindustrier, där 
han under sex års tid lett arbetet att flytta fram 
byggbranschens positioner exempelvis inom om-
råden som att verka för en sund byggbransch och 
verka för säkra arbetsplatser. Läs mer. 

  

http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/06/26-clearer-energy-labelling/
http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/06/26-clearer-energy-labelling/
http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/nar-kravs-anmalan-for-atgarder-for-ventilation/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/byggnader/energilyftet/
http://energilyftet.learnways.com/?launch=seminarier.html
http://energilyftet.learnways.com/?launch=seminarier.html
http://energilyftet.learnways.com/?launch=seminarier.html
http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/augusti/han-blir-ny-vd-pa-installatorsforetagen/
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Brist på yrkeselever  
Det är speciellt svårt att få Stockholms ungdomar 
att välja yrkesprogrammen. En faktor kan vara att 
Stockholm är en utpräglad tjänstemanna- och 
akademikerstad som påverkar sökmönstret. Politi-
kerna i kommunförbundet Storsthlm har nu identi-
fierat ett antal yrkesutgångar inom fyra yrkespro-
gram som bedöms som särskilt angelägna att 
samarbeta kring ur ett regionalt perspektiv. Det är 
yrken som bl.a. ventilationstekniker, där arbets-
marknaden har ett stort behov av kompetent per-
sonal, och där det är stor sannolikhet att man får 
jobb efter gymnasiet. Politikerna anser att de 
måste samplanera och lägga yrkesutbildningarna 
nära Stockholms centrum för att få fler ungdomar 
att välja dessa inriktningar. Läs mer om de fyra 
identifierade yrkesprogrammen. 

Träffa IUC:s blivande ingenjörer 
IUC:s företagsdagar ger företagen möjlighet att 
berätta om sina karriärmöjligheter för IUC:s stu-
derande. Svensk Ventilations medlemsföretag 
brukar vara väl representerade för att värva fram-
tida medarbetare. Observera att nya datum gäller 
de planerade företagsdagarna i Stockholm och 
Katrineholm. 

Göteborg 10 oktober 13.00‒15.00 

Stockholm 16 oktober 13.00‒15.00 

Katrineholm 26 oktober 13.00‒15.00 

Länk till platsbokning och mer information. 

Lokalavdelning Väst 

 
Höstaktiviteter 
Lokalavdelningen Västs styrelse möttes den 16 
augusti. Följande aktiviteter beslutades för hösten 
2017: 

 Utbildning AMA VVS & Kyl. 

 Lunchmöte med Trafikverket eller Göteborgs 
stad. 

 Lunchmöte med Mölndals stad. 

Till våren 2018 planerar lokalavdelning Väst en 
serie med brandutbildning, kanske med inslag i 
form av paneldebatt. 

Kontakta någon i lokalavdelningens styrelse om 
du undrar något eller vill engagera dig i före-
ningen. 

  

http://www.dn.se/sthlm/brist-pa-yrkeselever-oroar-lanets-politiker/
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/foretagsdagarna
http://www.svenskventilation.se/om-oss/var-organisation/lokalavdelningar/vast/
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Stockholms Lokalavdelning 

Lunchträff 11 september 
Rekrytera till ventilationsbranschen 
Höstterminens inledande lunchträff behandlar re-
krytering. Arbetsförmedlingens egna experter be-
rättar och svarar på frågor. 

• Hur ska man göra för att rekrytera arbetskraft 
som inte redan jobbar med ventilation? 

• Hur kan vi tillvarata människor från alla grup-
per i samhället?  

• Vilken hjälp kan ventilationsföretagen få från 
Arbetsförmedlingen? 

Experterna ger oss aktuell statistik och prognos 
för byggsektorn och berättar om snabbspåren för 
nyanlända till arbetsmarknaden och projektet 
Sverige Bygger Nytt. 

Länk till anmälan 

Höstens lunchträffsdatum 
 4 september (arrangeras av EMTF). 

BBR:s påverkan på installationskostnaderna. 
Diskussion och debatt, input till SBUF-projekt. 

 11 september. 
Rekrytera till ventilationsbranschen, se väns-
terspalten. 

 2 oktober (arrangeras av EMTF). 
Miljöbyggnad 3.0  

 9 oktober.  
Nya standarden SS-EN 16211:2015: Fältmeto-
der för mätning av luftflöden. 

 6 november (arrangeras av EMTF). 
Asbestsanering. 

 13 november. 
Tema ej fastställt. 

 4 december (arrangeras av EMTF). 
Energideklarationer alternativt NNE-kraven.  

 11 december. 
Tema ej fastställt. 

Höstmöte 12-13 oktober 
Träffa dina branschkollegor, engagera dig i ar-
betsgrupperna och håll dig informerad.  
Anmälan senast den 11 september. 

Samling den 12 
oktober klockan 
17.00 i Birkater-
minalen, åter-
komst den 13 ok-
tober klockan 
15.45.  

https://goo.gl/forms/oLVUXR30ZWscqPPm1
https://goo.gl/forms/d9OqVCqDsNDV47KE3
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2017-09-05 Göteborg 

Självstudier + 2017-09-26 Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2017-10-17 - 2017-10-18 Katrineholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2017-11-21 – 2017-11-23 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2017-09-12 - 2017-09-13 Katrineholm 

2017-11-14 – 2017-11-15 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2017-09-18 – 2017-09-20 Göteborg 

2017-11-13 - 2017-11-15 Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

2017-10-17 - 2017-10-19 Katrineholm 

2017-11-28 - 2017-11-30 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2017-09-26 - 2017-09-27 Katrineholm 

2017-10-25 – 2017-10-26 Katrineholm 

Ekonomi i projekt 

2017-11-21 - 2017-11-22 Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2017-10-10 - 2017-12-14 Katrineholm 

Ventilationsmontör i tre steg 

Steg 1 – Ventilationsmontör 
Teoretisk kurs som går igenom grundläggande 
moment inom ventilationsteknik. Montören stude-
rar på distans med stöd av sin chef eller en pro-
jektledare. Kursen ger kunskaper för att utföra ar-
bete i en utförandeentreprenad. Inför den lärar-
ledda kursdagen ska deltagaren grundligt läsa 
igenom självstudiepärmen som skickas ut två 
veckor i förväg. 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 
Fortsättning på steg 1. Teoretisk kurs som ska ge 
kunskaper att utföra arbete i en funktionsentrepre-
nad. Två lärarledda kursdagar. 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 
Fortsättning på steg 2. Ger kunskaper för att ut-
föra arbete i en funktionsentreprenad inklusive 
möten, funktionsprov och besiktning. Tre lärar-
ledda kursdagar. 

 

  

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-2--certifierad-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/bygglagstiftning-ovk--certifieringsprov
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender juli‒oktober 2017 
2017-07-02 -06 Almedalsveckan, Visby 

2017-08-15 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webbmöte 

2017-08-22 SFP-skärpningar, webbmöte 

2017-08-22 Företagsforskarskola, workshop 
om fokusområden, Stockholm 

2017-08-28 SFP-samtal med Boverket, Karls-
krona 

2017-08-31 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webbmöte 

2017-09-06 Behovsstyrd bostadsventilation, 
projektmöte, Stockholm 

2017-09-07 AMA VVS & Kyl referengrupp, 
Stockholm 

2017-09-08 Eurovent PG-FIL (filter), webbmöte 

2017-09-11 Lunchträff Rekrytera till ventilat-
ionsbranschen, Stockholm 

2017-09-11 Ventilationsmontör, utbildnings-
start, Katrineholm 

2017-09-15 Beredningsmöte, Stockholm 

2017-09-18 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2017-09-19 Styrgrupp Marknad, Stockholm 
och webbmöte 

2017-09-21 -22 Svensk Ventilations styrelse, Gre-
vie 

2017-09-28 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2017-10-03 SIS TK 110 Akustik, Stockholm 

2017-10-04 Eurovent PG-CUR Luftridåer, 
Haag 

2017-10-04 Eurovent PG-FANS Fläktar, Haag 

2017-10-05 Eurovent PG-AHU Luftbehand-
lingsaggregat, Haag 

2017-10-05 Eurovent PG-FIL, Luftfilter, Haag 

2017-10-05 Eurovent Joint Group Session 
AHU ERC FANS FIL, Haag 

2017-10-05 Styrgrupp Utbildning, webbmöte 

2017-10-05 IUC ledningsgrupp, Katrineholm 

2017-10-05 Lokalavdelning Väst styrelsemöte, 
Göteborg 

2017-10-09 Lunchträff om ny flödesmätstan-
dard, Stockholm 

2017-10-10 Nordiskt branschmöte, Oslo 

2017-10-12 -13 Höstmöte med Stockholms lokal-
avdelning, M/S Birka 

2017-10-18 Lokalavdelning Väst medlems-
möte, Göteborg 

 


