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Öppet fönster kan försämra luften 
Brukar du sova med öppet fönster? Det kan för-
sämra luften i andra sovrum i din bostad. Nya 
mätningar i verkliga bostäder visar att koldioxid-
halten kan stiga ända upp till 4 000 ppm i sovrum 
med enbart frånluft om fönstret står på glänt i ett 
angränsande sovrum. Läs vår nya rapport. 

Jämförande mätningar i bostäder med FX- respektive 
FTX-ventilation utfördes i ett sovrum med två sovande 
personer. Tilluftsflödena i FX-sovrummet reduceras 
kraftigt när man gläntar på det andra sovrummets föns-
ter och innerdörr. Folkhälsomyndighetens riktvärde för 
uteluftflöde i sovrum är 4 l/s per person. Koldioxidhal-
ter över 1 000 ppm anses allmänt indikera otillräcklig 
ventilation. 

Nytt nyhetsbrev till fastighetsägare 
Förutom vårt nyhetsbrev Kanalen har vi numera 
också Luftposten - ett nyhetsbrev som riktar sig 
mer mot fastighetsägare och VVS-konsulter. Luft-
posten kommer ut två till tre gånger per år, medan 
Kanalen fortsätter med tio gånger per år. Länk till 
Luftposten Nr 1 2018. 

Finska forskare gör mat av luft 
Galileo – ett populärvetenskapligt teveprogram i 
Tyskland – pekar ut luft som framtidens källa till 
mat. Samtidigt som den räddar världen undan 
svält minskar metoden klimathotet genom att 
binda oönskad koldioxid i atmosfären. Nyheten 
baseras på finländsk forskning vid Villmanstrands 
tekniska universitet och VTT där forskare har 
lyckats få mikroorganismer att framställa protein 
ur luftens koldioxid. Se det lättsamma tyska teve-
inslaget eller läs VTT:s pressrelease. 

  

http://www.svenskventilation.se/publikation/jamforelse-av-fx-och-ftx-system-for-ventilation-av-flerbostadshus/
http://mailchi.mp/b218bcd77bda/skola-fick-7-miljoner-fr-ny-ventilation?e=0480617981
http://mailchi.mp/b218bcd77bda/skola-fick-7-miljoner-fr-ny-ventilation?e=0480617981
https://youtu.be/meDcqGcLDfo
https://youtu.be/meDcqGcLDfo
http://www.vttresearch.com/media/news/protein-produced-with-electricity-to-alleviate-world-hunger
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Vad menas med Fläkt-i-drift? 
En skyddsmetod där man låter ventilationssystemet 
fortsätta att gå om det börjar brinna för att på så sätt 
suga undan brandgaserna. Så egentligen menar man 
fläkt i drift vid brand. Att projektera, installera och 
sköta ventilationssystem med Fläkt-i-drift kräver sär-
skild omsorg och vissa specialkunskaper. 

Ny vägledning om Fläkt-i-drift 
En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har un-
der 2017 skrivit denna vägledning som nu finns till 
salu i vår webbutik. Boken riktar sig till alla som 
projekterar, installerar, inspekterar eller sköter 
byggnader med ventilationssystem med Fläkt-i-
drift.  

Medlemspris 200 kr, ordinarie pris 400 kr. 
Läs mer och beställ. 
Vägledningen erbjuds även till ett förmånligt pa-
ketpris tillsammans med Praktiska lösningar - 
Brandskydd - Ventilation. Till paketerbjudandet 

Radonsensor tog Inneklimatpriset 

Det blev MidDec Scandinavia som fick ta emot 
Stora Inneklimatpriset från bostadsminister Peter 
Eriksson (MP) under Nordbygg i Stockholm för sin 
nya typ av radonsensor för inomhusluft. Sensorn 
mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet 
görs tillgängligt via internet. Det ger en effektiv 
övervakning av radonhalten inomhus. Resultatet 
av genomförda radonsaneringsåtgärder kan 
snabbt överblickas. Sensorn kan även användas 
för att styra luftutbytet i radonpåverkade lokaler. 
Läs mer  

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen 
Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och 
miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska 
Föreningen. 

Ny bok 

http://www.svenskventilation.se/publikation/vagledning-flakt-i-drift/
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset
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Välbesökt inneklimatscen 
Kanalen tackar alla kunniga och engagerade ta-
lare på Inneklimatscenen under Nordbygg 10-13 
april. Många åhörare stannade upp i mässvimlet 
och fick lära sig nya saker om inneklimat, hälsa 
och ventilation. Se även bilder från vårt mingel. 

  

https://slussen.biz/home/MainOrganizationPage/8194?orgid=353&type=News
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Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remiss-
instans och kommer under 
april och maj månad svara 
på följande remisser: 

 Delbetänkande Nystart 
för byggstandardise-
ringen genom stärkt 
samverkan, SOU 2017:106 från Kommittén för 
modernare byggregler. (svar den 30/4) 

 Remiss av förslag till nya föreskrifter och änd-
ring i Skolverkets föreskrifter. Nya ämnespla-
ner för ventilation m.m. (svar den 10/5) 

 Förslag till ändring i Boverkets byggregler 
(2011:6) – föreskrifter och allmänna råd. (svar 
den 11/5) 

o föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 1, 5 
och 6 och bilagan 

o föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 9 (bl.a. 
NNE och SFPv) 

 Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2007:4) om energideklaration för 
byggnader. (svar den 11/5) 

 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus. 
(svar den 30/5) 

Länk till alla Svensk Ventilation remissvar.  

Juridik som medlemsförmån 
AG Advokat är Svensk Ventilations samarbets-
partner inom affärsjuridik, och erbjuder våra med-
lemsföretag juridisk rådgivning inom bl.a. entre-
prenadrätt, konsulträtt, skadeståndsrätt, offentlig 
upphandling och tvistelösning. Medlemsföretagen 
får vissa rabatter och rätt till 30 minuters kost-
nadsfri juridisk rådgivning för varje nytt ärende. 
Mer information på medlemsidorna. 

Ventilationsingenjörsutbildning 
Tipsa intresserade att söka Ventilationsingenjörs-
utbildningen i Enköping! Det är en eftergymnasial 
yrkeshögskoleutbildning som är 
avgiftsfri och studiemedelsberät-
tigad. Utbildningen startar den 
27 augusti 2018. Läs mer. 

  

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://yh.enkoping.se/underwebbar/yrkeshogskolan/jag-vill-studera/yrkesutbildningar/ventilationsingenjor.html
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Branschen enas kring eBVD 
För den framtida digitala utvecklingen är det vik-
tigt att leverantörer ska kunna lämna sin informat-
ion på ett ställe och beställare hämta från samma 
ställe så att det inte blir dubbel-trippel-jobb som 
nu. Därför är det så glädjande att installations- 
och byggsidan nu har enats kring ett system som 
stärker den digitala produkt- och miljöinformat-
ionen. eBVD är formatet för Byggvarudeklarat-
ionen. Läs mer  och registrera eBVD här samt sök 
eBVD. 

Grundkurs för kommittédeltagare 
Du som deltar i arbetet inom ISO, CEN eller SIS 
behöver kanske veta mer om standardisering. An-
mäl dig till SIS:s endagskurs. Kursen är gratis och 
ordnas under våren på två orter: 

• 16 maj i Göteborg fullbokad 

• 30 maj i Stockholm. 

 

Nytt ventilationsrekord 
2017 passerade det totala värdet av ventilations-
installationer 18 miljarder kronor, vilket är ett nytt 
rekord. Utfallet innebar en tillväxt på drygt 2 pro-
cent. Ventilationsbranschen förväntas öka ytterli-
gare med 1 procent i år. Enligt Boverket behövs 
det fler bostäder och det behöver byggas för att 
räcka till den växande befolkningen. Men flera in-
dikatorer tyder på att byggandet minskar i år. Bo-
verket sänker därför prognosen för antalet påbör-
jade bostäder under 2018. Enligt Sveriges Byg-
gindustriers konjunkturprognos faller antalet på-
började bostäder från 55 000 nybyggnationer 
2018 till 46 000 under 2019. Det är ett tapp med 
nästan 20 000 sedan toppen 2017. En positiv 
motvikt till det minskade bostadsbyggandet är att 
offentliga lokal- och anläggningsinvesteringar, 
såsom sjukhus och järnvägar, stiger med 11 pro-
cent under perioden 2018-2019. Läs Boverkets 
prognos, konjunkturrapporten från Sveriges Byg-
gindustrier och på Svensk Ventilations medlems-
sidor. 

 

  

https://www.mynewsdesk.com/se/byggmaterialindustrierna/pressreleases/ebvd-en-enad-byggbransch-staerker-digital-produkt-och-miljoeinformation-2472404
http://www.byggmaterialindustrierna.se/index.php/byggvarudeklaration/#register
http://www.byggmaterialindustrierna.se/index.php/byggvarudeklaration/sok-ebvd2015/
http://www.byggmaterialindustrierna.se/index.php/byggvarudeklaration/sok-ebvd2015/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/ny-prognos-bostadsbyggandet-minskar-i-ar/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/ny-prognos-bostadsbyggandet-minskar-i-ar/
https://www.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Sveriges_Byggindustriers_byggkonjunkturprognos_mars_2018.pdf
https://www.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Sveriges_Byggindustriers_byggkonjunkturprognos_mars_2018.pdf
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Boverket söker VVS expert 
Boverket vill rekrytera en person som har flera års 
yrkeslivserfarenhet av arbete med projektering av 
installationstekniska system för ventilation, värme 
och sanitet i byggnader för att uppfylla kraven i 
Boverkets byggregler, BBR. Är du intresserad så 
läs mer om jobbet. 

Miljökvalitetsmålet till 2020 nås inte 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kommer 
inte att kunna nås till 2020. Läs mer 

Nytt radonbidrag 
Regeringen fattade den 21 mars beslut om ett 
nytt radonbidrag. Radonbidraget kommer att 
kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och rik-
tar sig till småhusägare i behov av radonsanering. 
Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig 
kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 
kronor. Läs mer. 

Energimyndigheten 

Färsk energistatistik 
Energimyndigheten har publicerat energistatisti-
ken för småhus, flerbostadshus och lokaler. I rap-
porterna redovisas bland annat hur mycket energi 
som har gått åt till uppvärmning och varmvatten 
under 2017. Läs mer. 

Inspektioner under 2018 
Arbetsmiljöverket inspekte-
rar under 2018 bygg- och 
anläggningsarbetsplatser i 
hela landet. Fokus kom-
mer att vara på riskerna för 
exponering av asbest och 
kvartsdamm. I alla inspekt-
ioner kontrolleras även om 
företagen arbetar med att 
förebygga belastningsska-
dor. Läs mer. 

Nationell handlingsplan för radon 
Halterna av radon i bostäder och 
på arbetsplatser bör kartläggas, 
och på sikt bör de vara maximalt 
200 becquerel per kubikmeter in-
omhusluft. Det är några av försla-
gen i den nationella handlings-
plan för radon som utarbetats av sju myndigheter. 
Den nya nationella handlingsplanen ska minska 
skador från radon. Läs mer. 

Handlingsplanen föreslår bland annat: 

• ett formaliserat samarbete om radon mellan berörda 
myndigheter, under ledning av Strålsäkerhetsmyn-
digheten, med uppdrag att planera och följa upp in-
satser för att genomföra de strategier och aktiviteter 
som handlingsplanen tar upp 

• att en informationssatsning genomförs för att få fler 
att mäta radon och vidta åtgärder för att minska ra-
donhalter i både bostäder och på arbetsplatser 

• att myndigheternas information om radon samord-
nas så att heltäckande information finns lätt till-
gänglig 

• att myndigheterna ska verka för att alla bostäder på 
sikt uppfyller målet om en radonhalt på maximalt 
200 Bq/m3. 

http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=993A5798-034F-4D28-B2B9-46FBF0C55BC2&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/miljokvalitetsmalet-god-bebyggd-miljo-kommer-inte-att-kunna-nas-till-2020/
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag/
https://www.energimyndigheten.se/statistik/bostader-och-lokaler/?currentTab=1#mainheading
https://t.co/5CJvr2qrLX
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/ny-nationell-handlingsplan-ska-minska-risken-att-manniskor-skadas-av-radon/
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Årsmöte 17 maj 

Årsmötet du inte kan missa! Boverket informerar 
om sin nya satsning på inomhusmiljö och är 
spända på att höra vad branschen tycker. Så 
passa på och ta med dina debattglada kolleger 
som kanske aldrig har varit på årsmötet tidigare! 
Dessutom bjuder föreningen på en intressant och 
spännande framtidsspaning av Johnny Sundin.  

Framtidsplaneten – är en inspirerande föreläsning 
där trendspanaren och inspiratören Johnny Sun-
din tar oss med på en tankeväckande resa in i 
våra framtida liv. Hur kan denna framtid påverkar 
ventilationsbranschen? 

 

 

Plats 
Scandic Hotel Hasselbacken på Djurgården i 
Stockholm 

Tider 

Torsdagen den 17 maj 

14.00 Kaffe 

14.30 Föreningsstämma 
Dagordning med handlingar skickas ut se-
nare. 

o Konjunkturrapport för ventilations-
branschen 

o Utmärkelser för värdefulla insatser  

15.30 Paus 

16.00 Inomhusmiljö  
Boverket informerar om sitt nya uppdrag  

 Framtidsplaneten 
Johnny Sundin trendspanar och tänker 
nytt i ett universum av möjligheter. 

18.30 Fördrink 

19.30 Middag i Hazeliussalen 

 

Anmäl dig senast den 25 maj 
Länk till anmälan 

 

Logi är förbokat för ett antal rum. Bokas vid an-
mälan till årsmötet. 

  

https://goo.gl/forms/5aGHNTjh3OxLlTVF3
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Lokalavdelning Väst 
 
Kommande aktiviteter 
Lokalavdelning Väst planerar: 

 Brandutbildning, 2 tillfällen, vårterminen 2018. 

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

 

 

Stockholms Lokalavdelning  
 
Kommande lunchträffar 
Följande lunchträffar återstår under vårterminen: 

14 maj Morgondagens logistik på byggar-
betsplatsen. 

11 juni Tema ej fastställt. 

Höstterminens datum Inga teman fastställda. 
10 september 
8 oktober 
12 november 
10 december 

Lunchträff i Stockholm måndag 14 maj 
Morgondagens byggplatslogistik 
Många aktörer på liten yta, komplexa projekt eller 
”bara” en utmanande tidplan är bra skäl att börja 
tänka på logistiken. Intervjuer på byggarbetsplat-
serna vittnar om att skrymmande gods, såsom 
ventilationskanaler och aggregat, är de varor som 
har mest att vinna på vältajmade leveranser. Men 
även andra insatser, till exempel delad leverans-
kalender, resursplanering och lossningsplanering 
kan avsevärt förbättra förutsättningarna för ge-
nomföra säkra och lönsamma projekt. Experter 
från branschen jämför och berättar om dagens 
och morgondagens logistikmetoder.  

Anders Ivarsson är Chef Bygglo-
gistik hos Ahlsell Sverige med er-
farenheter från flera stora Bygglo-
gistikprojekt. 

 

Fredrik Bergegård är Försäljnings-
direktör Sverige hos Ahlsell Sve-
rige och leder hela den svenska 
säljorganisationen.  

 

Tid och program 
Måndag 14 maj 2018 
11.30 Lunchsmörgås och kaffe 
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund 

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksda-
lervägen 2, Hägersten  

Arrangörer: Svensk Ventilation, Stockholms lo-
kalavdelning och Energi & Miljötekniska före-
ningen  

Länk till anmälan 

  

http://www.svenskventilation.se/om-oss/var-organisation/lokalavdelningar/vast/
https://goo.gl/forms/ghZOXl1rTnZzh4qx2
https://goo.gl/forms/ghZOXl1rTnZzh4qx2


Nr 3 2018 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

 Ringvägen 100, Box 17154, 104 62 Stockholm, Tel 08-762 73 60. E-post info@svenskventilation.se 

Lunchträff med RISE 

Svein Ruud från RISE Research Institutes of 
Sweden (tidigare SP) gästade stockholmsavdel-
ningens lunchträff den 16 april. Svein presente-
rade resultaten från två nyligen genomförda pro-
jekt:  

• Moderniserad OVK: I projektet har olika aktö-
rers erfarenheter och förslag på förbättringar 
av nuvarande OVK-system sammanställts.  

• Behovsstyrd bostadsventilation: Ett system för 
behovsstyrd ventilation har installerats och ut-
värderats i RISE Forskningsvilla. Därutöver har 
olika nivåer av behovsstyrning studerats teore-
tiskt genom simuleringar av samma hus med 
hjälp av IDA ICE. 

Stockholmsavdelningens årsmöte 
Den 19-20 april träffades ett 40-tal ventilatörer 
ombord på M/S Birka för att välja ny styrelse och 
redovisa pågående projekt i arbetsgrupperna. 

Ny styrelse 
Nicklas Brömster, IV Produkt, ordförande  
Eric Lindqvist, Gösta Schelin 
Per Holmqvist, Creovent 
Magnus Ljunggren, FläktGroup 
Magnus Strand, Strands Luft AB 
Johan Blank, Ventprojekt 
Mikael Windefalk, Windefalk 
Mats Ogenborg, Ventilator 

Idéer till lunchträffar och projekt 
Vårmötet inleddes med grupparbeten. Resultatet 
blev en rad uppslag till lunchträffsteman och nya 
arbetsgrupper och projekt. Bilden visar de förvän-
tansfulla gruppledarna, vars genuina ledarskap 
utmynnade i de utmärkta idéerna. 
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Utbildning och kurser 
Ventilationsmontör – terminskurs inkl. certifiering 

2018-04-23 – 2018-10-19 Katrineholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2018-06-04 Göteborg 

Självstudier + 2018-06-12 Stockholm 

Självstudier + 2018-09-04 Katrineholm 

Självstudier + 2018-11-06 Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2018-04-24 - 2018-04-25 Stockholm 

2018-10-24 - 2018-10-25 Katrineholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2018-05-15 - 2018-05-16 Katrineholm 

2018-09-25 - 2018-09-26 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2018-05-23 - 2018-05-24 Katrineholm 

2018-10-03 - 2018-10-04 Katrineholm 

2018-11-13 - 2018-11-14 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2018-05-29 - 2018-05-31 Stockholm fullbokad 

2018-06-11 - 2018-06-13 Stockholm fullbokad 

2018-09-24 – 2018-09-26 Stockholm 

2018-10-16 - 2018-10-18 Göteborg 

2018-12-11 - 2018-12-13 Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

2018-08-28 - 2018-08-30 Katrineholm 

2018-12-04 - 2018-12-06 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2018-05-02 - 2018-05-03 Katrineholm 

2018-09-11 - 2018-09-12 Katrineholm 

2018-11-27 - 2018-11-28 Katrineholm 

Projektekonomi 

2018-09-11 - 2018-09-12 Katrineholm 

Projektledarutbildning 

10 kursdagar Kontakta IUC 

Varvad montörsutbildning 
Utbildningen till ventilationsmontör har fått ett 
positivt mottagande. Därför startar nu en ny 
omgång. Läs mer om ventilationsmontörsutbild-
ningen och anmäl er till nästa utbildningsstart. 

Utbildningen varvar sex teoretiska utbildnings-
veckor på IUC med praktiskt arbete på företaget. 
Läs om höstens utbildning i tidningen Energi & 
miljö. 

 

  

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1-ventilationsmontor
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-certifierad-steg-2
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-certifierad-steg-3
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-ovk-certifieringsprov
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/projektledning/projektekonomi
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/projektledning/projektledarutbildning
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
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Medlemskalender mars-maj 2018 
2018-03-05 Heta arbeten Teknikutskottet, 

Stockholm 

2018-03-05 Fläkt i drift slutgranskning, webb-
möte 

2018-03-07 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2018-03-09 Energimyndighetens branschmöte 
om produktdatabas, Stockholm 

2018-03-12 Lunchträff om ventilationsutma-
ningar i flerbostadshus, Stockholm 

2018-03-14 Lunchträff om nya filterklasser 
med ISO 16890, Göteborg 

2018-03-19 -20 Styrelsemöte, Östersund 

2018-03-20 SIS/TK 110 (Akustik), Stockholm 

2018-03-21 Euroventcertifiering kampanjupp-
följning, webbmöte 

2018-04-10 -13 Nordbygg, Stockholm 

2018-04-16 Lunchträff om RISE:s projekt om 
behovsstyrning och OVK  

2018-04-19 ECC-kampanjen, webbmöte 

2018-04-19 -20 Vårmöte med Lokalavdelning 
Stockholm 

2018-04-23 Styrgrupp Marknad 

2018-04-24 Branschdag om Brand, Karlstad 

2018-05-08 SIS TK 170, Stockholm 

2018-05-09 IUC ledningsgrupp, Stockholm 

2018-05-09 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 

2018-05-14 Lunchträff om logistik, Stockholm 

2018-05-17 Årsmöte, Stockholm 

2018-05-22 ECC-kampanjen, webbmöte 

2018-05-23 Nordiskt branschmöte, Oslo 

2018-05-24 -25 Eurovents årsmöte, Oslo 

2018-05-29 Styrgrupp Brand, Katrineholm 

 


