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AER – årets tidning 
2015 års utgåva av 

Svensk Ventilations tid-

ning AER, betonar hur 

viktigt det är med bra in-

neluft. Tidningen skickas 

ut till beslutsfattare i fas-

tighetsbranschen, men 

delas också ut på mäs-

sor och under Almedals-

veckan.  

Stort intresse för inneluften 
12 000 personer i tolv europeiska länder har till-

frågats om sin syn på hälsa, komfort och boende. 

Hela 90 % anser att inneluften är ganska viktig, 

viktig eller mycket viktig för hälsan. Detta över-

glänser flera välbekanta hälsoaspekter som rök-

ning (76 %), träning (76 %) och frukt och grönsa-

ker (88 %). Samma tendens syns i medelvärdena 

av åtta hälsofrågor. Inneluften är god tvåa efter 

nattsömnen. Läs rapporten. 

Prisutdelning 22 april 
Stora Inneklimatpriset delas ut av Stockholms 

stads miljöborgarråd Katarina Luhr den 22 april kl. 

17.00 under Nordbygg Ecoforum på Stock-

holmsmässan. Stora Inneklimatpriset instiftades 

av Slussen Building Services i samarbete med 

EMTF, KTF och Svensk Ventilation. Stora Innekli-

matpriset syftar till att öka intresset för inneklimat-

teknik, stärka dess ställning och uppmärksamma 

teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i ener-

gieffektiva byggnader. Läs mer om vilka som är 

nominerade. 

Ventbranschen förväntas öka 
Industrifaktas konjunkturrapport visade att den 

samlade volymen ventilationsinstallationer hade 

ökat med drygt 5 procent 2014. Utfallet blev något 

bättre än prognosen vid förra rapporttillfället i sep-

tember. Ventilationsbranschen förväntas också att 

öka 2015 och 2016. Några av våra systerorgani-

sationer gör konjunkturbedömningar som pekar 

på att byggindustrin går på högvarv. Svenska 

Teknik & Designföretagen (arkitekter m.fl.) ser 

också positivt på framtiden och orderingången 

väntas öka under 

året. Läs vår egen 

konjunkturrapport 

från Industrifakta 

(kräver inloggning). 

 
  

Sova gott om natten 6,4

Ventilera hemmet 

för att få in frisk luft
6,1

Äta rikligt med frukt 

och grönsaker
6

Att vistas utomhus 5,9

Gott om dagsljus 

hemma
5,9

Undvika tobak 5,7

Regelbunden 

träning
5,5

Undvika kemikalier i 

produkter hemma
5,4

Äta rätt kosttillskott 4,1

http://www.svenskventilation.se/publikation/aer-svensk-ventilations-tidning-2/
http://t.co/NZU51oioAs
http://www.ecoforum.se/
http://www.slussen.biz/admin/news/newNews_SitePage.aspx?newNewID=27806&parMenMPaID=1156
http://www.slussen.biz/admin/news/newNews_SitePage.aspx?newNewID=27806&parMenMPaID=1156
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/marknad/konjunkturrapport-varje-halvar/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/marknad/konjunkturrapport-varje-halvar/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/marknad/konjunkturrapport-varje-halvar/
http://www.svenskventilation.se/publikation/aer-svensk-ventilations-tidning-2/
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Svensk Ventilation på mässa 
Svensk Ventilations bostadsgrupp deltog på Fas-

tighetsmässan i Kista den 18-19 mars. I vår mon-

ter kunde besökarna diskutera inneklimat och 

energieffektiv bostadsventilation med personer 

från installerande och tillverkande medlemsföre-

tag. Många fick med sig intressant läsning på 

hemvägen i form av ett färskt nummer av Svensk 

Ventilations tidning AER. 

 

Rättelseblad i Brandboken 
Tjocklekarna för utvändig brandisolering av venti-

lationskanaler i boken Praktiska lösningar – 

Brandskydd – Ventila-

tion var inte riktigt ak-

tuell. Styrgrupp Brand 

har därför gjort ett rät-

telseblad till sidan 63. 

Ladda ner. 

 

Riktlinjer för ljuddata 
Styrgrupp Produkter planerar att ge ut riktlinjer för 

redovisning av ljuddata. I första hand menar styr-

gruppen att ljudet från don och andra komponen-

ter ska redovisas som ljudeffekt, medan ljudtryck 

kan användas som exempel. Lindabs Jörgen 

Kandevik har fått i uppdrag att skriva ett utkast 

som ska diskuteras den 2 juni. 

  

http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2014/01/Rattelseblad_Praktiska_losningar_Brandskydd_Ventilation_2014_s63.pdf
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Workshop om täthet 
Svensk Ventilation var på plats när forsknings-

plattformen Qualicheck höll workshop om täthet i 

byggnader och ventilationssystem i Lund den 16-

17 mars. Deltagare från ett tiotal länder hade 

lockats av temat: frivilliga och lagstadgade regel-

verk för att förbättra kvalitet och efterlevnad. Från 

svensk sida deltog forskare från Chalmers och 

LTH, FunkiS, Boverket, Ramböll och medlemsfö-

retag i Svensk Ventilation. På bilden Lindabs 

Lars-Åke Mattsson som talade om hur AMA och 

OVK har påverkat ventilationsbranschen i Sve-

rige. 

Standardisering 
SIS Tekniska kommitté 170 (Luftbe-

handling) möts 19 maj i Göteborg. 

Alla Svensk Ventilations medlemsföretag är väl-

komna, anmälan till caroline.burley@sis.se. 

CEN TC 156 WG 9 uppdaterar nu produktstan-

darden för brandspjäll EN 15650. Från Sverige 

deltar Bevent-Rasch, Tor-Björn Danielsson och 

Ekovent, Michael Brändström. 

Verkningsgrad för värmeväxlare 
AMA VVS & Kyl 16 kom-

mer ut i början av 2016, 

och kommer på remiss 

under sommaren/hösten. 

Vid senaste mötet i 

Byggtjänsts referens-

grupp för AMA VVS & 

Kyl, där Svensk Ventilat-

ion ingår, diskuterades 

möjligheten att hänvisa 

till Svensk Ventilations 

riktlinjer om verknings-

grad i värmeväxlare.  

Temadagar om ventilation  
Svensk Ventilation och Funkis föreläste om venti-

lation, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och 

om rapporten ”Dålig inomhusluft - skolans dolda 

hot” den 20 mars i Karlstad och den 27 mars i Gö-

teborg. Målgruppen var bygglovshandläggare, 

tekniska handläggare och byggnadsinspektörer i 

Västra Götalands och Värmlands län. Seminari-

erna är en fortsättning och vidareutveckling av pi-

lotseminariet för Skåne läns kommuner. Läs mer 

om projektet  

  

mailto:caroline.burley@sis.se
http://www.svenskventilation.se/2015/01/tillsynsvagledningsdag-ovk/
http://www.svenskventilation.se/2015/01/tillsynsvagledningsdag-ovk/
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Enklare att lämna uppgifter 
Det ska bli enklare för företagen att göra rätt, 

mindre tid ska gå till administration och mer till att 

utveckla deras kärnverksamheter. En kartlägg-

ning visade att företag förväntas lämna in drygt 

1300 olika uppgifter. I dagsläget har regeringen 

gett uppdrag till Uppgiftslämnarutredningen, Bo-

lagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket att till-

sammans arbeta för att Servicetjänstens olika 

funktioner realiseras inom ramen för verksamt.se. 

Läs mer. 

Nya ROT-regler den 1 april 
Från den 1 april 2015 gäller nya regler för ansö-

kan om utbetalning för ROT-arbete. Detta innebär 

att du som arbetar med ROT måste lämna in an-

sökan elektroniskt till Skatteverket. Dessutom be-

höver din ansökan innehålla fler uppgifter än idag, 

vilket innebär en utökad specificering av ditt ar-

bete och medför särskilt merarbete när du utför 

arbete till fast pris. Vi vill därför uppmana företag 

som arbetar med ROT-arbeten att registrera sig 

för elektronisk rapportering eftersom man från 

den 1 april inte längre kan ansöka om ROT-av-

drag ”manuellt”. Läs mer och ladda ner manualen 

för e-tjänsten  

Investeringsstöd till nya bostäder 
Regeringen föreslår stimulanser för nybyggnad av 

bostäder i områden med befolkningstillväxt och 

bostadsbrist. Ett villkor för att kunna få del av sub-

ventionen är att bostäderna har låg energianvänd-

ning, mer specifikt att 

 byggnaden är minst 20 % bättre än kravet för 

en ny byggnad enligt Boverkets byggregler 

(BBR), dvs. högst 64 kWh/m2 i klimatzon III, 

 byggnaden om den uppnår bättre energipre-

standa, motsvarande 45 kWh/m2 i klimatzon III, 

berättigar ett förhöjt stöd med 75 procent (dvs. 

1,75 gånger de tidigare nämnda stödbelop-

pen), 

 den värme som alstras i byggnaden genom 

brukandet återanvänds. 

Ett annat villkor är att företagen medverkar till ut-

bildningen av nya yrkesarbetande inom byggsek-

torn. Läs mer. 

Ökat bostadsbyggande 
Boverket har tagit fram en prognos över hur 

många nya bostäder som behöver byggas i landet 

fram till år 2025. Det är framför allt befolkningsut-

vecklingen och hushållsbildningen som påverkar 

byggbehovet. Sammantaget innebär utvecklingen 

att det långsiktiga behovet av bostäder 2015-2020 

nu uppskattas till 426 000 bostäder, eller 71 000 

per år. Tre av fyra bostäder behöver byggas i 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö och behovet är störst fram till år 2018. Läs 

mer eller titta på videoreportaget. 

https://www.verksamt.se/home
http://www.vvsforum.se/nyheter/2015/mars/enklare-uppgiftslamnande-for-foretag/
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2015/2015/rotochrutforetagskaredovisaiskatteverketsetjanst.5.7be5268414bea064694397f.html?q=1+april+nya+regler+f%C3%B6r+rot
https://www.skatteverket.se/download/18.7be5268414bea06469462bf/1427896611950/Manual-for-e-tjansten-Rot-och-rut3.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.7be5268414bea06469462bf/1427896611950/Manual-for-e-tjansten-Rot-och-rut3.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/20099/a/256369
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/analys-av-behovet-av-bostadsbyggande-fram-till-ar-2025/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/analys-av-behovet-av-bostadsbyggande-fram-till-ar-2025/
https://youtu.be/kh3PnTSeGn4
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Byggbranschen inspekteras   
Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch och 

Arbetsmiljöverket startar nu ett inspektionsprojekt 

med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus 

ligger på mindre företag, som ofta har rollen som 

entreprenörer. Projektet är 3-årigt och under 2015 

kommer cirka 1 200 arbetsgivare att besökas över 

hela landet. Samtidigt drar en stor informations-

kampanj igång. Läs mer  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Se filmen och du får en kort introduktion till det 

systematiska arbetsmiljöarbetet som gäller för alla 

arbetsgivare. Läs mer om systematiskt arbetsmil-

jöarbete. 

Branschmöte om fläktar 17 april 
Energimyndigheten arrangerar ett branschmöte 

om EU-kommissionens förslag till ny fläktförord-

ning den 17 april kl 13-15 på Rosenlundsgatan 9 i 

Stockholm. Läs mer. Anmälan görs senast 15 

april till johanna.whitlock@energimyndigheten.se. 

Riktlinjer för köksfläktar 
EU-kommissionen har gjort ett utkast till riktlinjer 

för ekodesign- och energimärkningsförordning-

arna om ugnar, hällar och köksfläktar. Läs mer 

hos Energimyndigheten eller ladda hem utkastet. 

Metoder för kanaltätning 
BeBo kartlägger nu vilka metoder för kanaltätning 

som finns på den europeiska marknaden, och ef-

terlyser beskrivningar och rapporter om genom-

förda tätningsprojekt. Inkomna metoder kommer 

att sammanställas och presenteras på ett semi-

narium i slutet av maj, för inbjudna fastighetsä-

gare och branschorganisationer. Skicka beskriv-

ningar senast den 30 april till Katarina Högdal, 

WSP. 

Stöd för nya lösningar  
Energimyndigheten utlyser stöd till nya lösningar, 

tekniker och koncept för lågenergibyggande. Nu 

kan företag, organisationer och offentliga verk-

samheter söka stöd för förstudier eller utveckl-

ings- och demonstrationsprojekt av energieffek-

tiva lösningar inom byggande och renovering. Läs 

mer 

Miljöhälsoenkät 
Folkhälsomyndigheten står bakom den nationella 

miljöhälsoenkäten. Årets omgång rör vuxnas 

hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, 

radon, luftföroreningar m.m. Läs mer om enkäten 

som ska kartlägga miljöns effekter på hälsan. 

Ventilation 
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat hemsidan 

inom ämnesområdet ventilation. Läs mer 

http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/42761.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://t.co/MvF9ZiCHSU
http://www.av.se/sam
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper1/Flaktar/
mailto:johanna.whitlock@energimyndigheten.se
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper1/Koksprodukter-for-hushallsbruk/
http://www.energimyndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Ekodesign/Produktgrupper/ugnar/Implementation%20guidelines%20cooking%20appliances_utkast%202015%2003%2007.pdf
mailto:katarina.hogdal@wspgroup.se?subject=Kanaltätning
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Utlysning-Stod-till-nya-losningar-tekniker-och-koncept-for-lagenergibyggande/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Utlysning-Stod-till-nya-losningar-tekniker-och-koncept-for-lagenergibyggande/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/mars/72-fragor-ska-kartlagga-miljons-effekter-pa-var-halsa/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/ventilation/
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Jobbigt med dålig luft 
Enligt en ny undersökning så nämner fyra av tio 

anställda bristande ventilation som den största 

bristen i den fysiska arbetsmiljön. Dålig ventilation 

kan sänka produktiviteten med upp till 15 procent, 

enligt Arbetsmiljöverket. För arbetsgivaren gäller 

det att se till att man har rätt sorts ventilationssy-

stem, rätt flöden och att någon sköter underhållet 

av ventilationen.  

-Dessutom är det är inte ovanligt att temperaturen 

är för hög och då är det lätt att man upplever det 

som att det är fel på ventilationen menar Gunnar 

Åhlander som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket. 

Läs mer  

Allt om f-gas 
Nu finns en ny hemsida om f-gas för att lättare 

förstå regelverket för att producera, sälja, instal-

lera och använda fluorerade köldmedier. Det är 

relativt svåröverskådligt idag. Läs mer för att räta 

ut frågetecknen kring reglerna. 

Norsk inneklimatrapport 
Det norska Folkehelsein-

stitutet har publicerat 

den nya inneklimatrap-

porten 2015:1 som er-

sätter versionen från 

2013. Standarder utgör 

bland annat grunden 

för bedömningar av in-

omhusluftens kvalitet. 

Läs rapporten 

Klimatfiler devalverar BBR kraven 
Enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus så 

kommer Boverkets skärpta energikrav bli helt 

utan resultat. Sveby har tagit fram nya klimatfiler 

som gör det enklare att klara energikraven. 

Skärpningen kommer i flera fall utebli och för el-

värmda småhus blir det t.o.m. lägre energikrav. 

Läs mer. 

 

IUC ställer om 
2014 ansökte IUC om att få bedriva 17 utbild-

ningar vid våra 4 orter i Sverige. Konkurrensen 

blev tuffare än någonsin och IUC fick endast till-

stånd att starta fyra nya utbildningar från höstter-

minen 2015. För att bli mindre beroende av de 

osäkra yrkeshögskoleutbildningarna, ställer IUC 

om verksamheten, bland annat genom att satsa 

mer på företagsanpassade kurser. En del av om-

ställningen är att dra ned verksamheten på en ort, 

och IUC flyttar därför under året ut ur lokalerna 

vid Globen i Stockholm. 

  

http://www.affarsliv.com/start/tt-ekonomi/jobbigt-pa-jobbet-med-dalig-luft-jobbigt-pa-jobbet-med-dalig-luft
http://www.alltomfgas.se/
http://t.co/jgFm436oaI
http://www.nollhus.se/999721-nya-klimatfiler
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Stockholms Lokalavdelning 

Årsmöte Stockholms lokalavdelning 

23-24 april 
ombord på M/S Birka. Träffa Dina branschkolle-

gor, ta del av vad arbetsgrupperna gör och träffa 

vår gäst Joakim Nordemo från Bengt Dahlgren, 

som är expert på miljöcertifiering av byggnader! 

Samling den 23 april klockan 17.00 i Birkatermi-

nalen, återkomst den 24 april klockan 15.45. An-

mälningstiden har gått ut, men restplatser brukar 

kunna ordnas. Kontakta erik.osterlund@svensk-

ventilation.se. 

 

 

På programmet 

Aktivitetsgruppen  

Eric Lindqvist, Johan Westerlund och Erik Österlund 

Våra lunchmöten: Feedback 2014 + AB/ABT-kursen, 

kommande teman 

Marknadsgruppen 

Robert Johansson (sammankallande), Mats Ogenborg 

och Johan Blank. 

Redovisning av gårdagens marknadsenkät 

Kvalitet- och miljöledningssystem 

Fredrik Bauermeister, Creovent (sammankallande) och 

Johan Dahl, Gösta Schelin, Mikael Nydahl, Imtech, 

Jörgen Lapuhs Fläkt Woods. 

Miljöcertifiering av byggnader. 

Gästande expert: Joakim Nordemo från Bengt 

Dahlgren 

Service och eftermarknad 

Joakim Ekwall, Inair (sammankallande), Stefan Lind-

blad, Anders Bast, Gösta Schelin, Lars E Andersson, 

Creovent 

Fortsatt OVK-bearbetning av kommunerna. 

Bostadsgrupp 

Nicklas Brömster (sammankallande), Joakim Wall, 

Andreas Pärlerstrand, Eric Lindqvist, Mikael Winde-

falk 

Stärka ställningen för FTX. Fastighetsmässan mars 

2015. Bostadsrättsmässan november 2015 

Ozon/UV-grupp 

Eric Lindqvist, Lennart Sandin, Joakim Wall, Mikael 

Windefalk. 

Syftet är att ta fram en vägledning. 

Ritningsbeteckningar 

Håkan Löfgren rapporterar från extern grupp med 

VVS-konsultledet för att revidera underlaget och bro-

schyren ”Ritningsbeteckningar”. 

Sociala medier 

Teresia Torndahl, Nicklas Brömster, Britta Permats 

och Magnus Ljunggren (sammankallande) 

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Plats%20på%20M/S%20Birka%2023-24%20april
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Plats%20på%20M/S%20Birka%2023-24%20april
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Årsmöte den 7 maj 2015 

Svensk Ventilations årsmöte är den 7 maj på Jo-

hannesbergs slott. Anmäl Dig senast 13 april via 

denna länk.  

Program 

14.00 Kaffe 

14.30 Föreningsstämma (dagordning med 

handlingar skickas ut senare) 

Svensk Ventilations utmärkelser: 

- Värdefulla insatser för branschen 

- Mångfald 

15.30 Paus 

15.45 Gästföreläsare: Hur kommer ventilations-

marknaden att se ut? 

Paneldebatt: Framtidens energieffektiva 

bostadsbyggande 

18.30 Fördrink 

19.00 Middag 

Golftävling den 8 maj 2015 
Samling på Johannesbergs Golf 8.30 (9.00 – 

första boll). Tävlingsformen är slaggolf. Avslutning 

och prisutdelning sker i samband med lunch. An-

mälan på årsmötets anmälningsformulär. 

                  Vår vision 

Ett energieffektivt 

och hälsosamt  

inomhusklimat 

för alla 
 

Svensk Ventilation vill följande: 

 Tydligare och höjda krav på inomhusklimatet 

 Ökad tillsyn och uppföljning av byggnaders 

energianvändning och inomhusklimat 

 Ekonomiska incitament för att få igång energi-

smart renovering med inomhusklimatfokus 

 Mer medel till teoretiska och praktiska tek-

niska utbildningar 

 Ökade anslag till forskning om inomhusmiljön 

 

  
Hjälp till att sprida ”Kanalen” 
Finns det fler på ditt företag som du anser kan ha 

nytta och glädje av den information vi sprider via 

vårt nyhetsbrev? Skriv in namn och e-postadres-

sen längst ner på vår startsida www.svenskventi-

lation.se. 

  

https://docs.google.com/forms/d/1TSRUo23J_8ZKkBvhdlecmOaplYxec2ngorjz_iGevqs/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1TSRUo23J_8ZKkBvhdlecmOaplYxec2ngorjz_iGevqs/viewform?usp=send_form
http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilation.se/
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Utbildning och kurser 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2015-04-28 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2015-05-05 IUC, Katrineholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2015-04-13 - 2015-04-14 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2015-09-22 - 2015-09-24 IUC, Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2015-05-19 - 2015-05-20 IUC, Katrineholm 

2015-09-15 - 2015-09-16 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2015-05-06 - 2015-05-08 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2015-04-13 - 2015-04-15 IUC, Göteborg 

2015-05-18 - 2015-05-20 IUC, Stockholm 

2015-09-21 – 2015-09-23 IUC, Göteborg 

2015-10-19 – 2015-10-21 Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2015-10-27 - 2015-10-29 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2015-05-26 - 2015-05-27 IUC, Katrineholm 

2015-10-13 - 2015-10-14 IUC, Katrineholm 

 Ekonomi i projekt 

2015-06-09 - 2015-06-10 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2015-04-27 - 2015-08-27 IUC, Katrineholm 

 

Ventilationsmontör på tre orter 
Steg 1 – Ventilationsmontör 

I det inledande steget i utbildningspaketet 

studerar montören på distans med stöd av sin 

chef eller en projektledare. 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

Självstudierna kompletteras i detta steg med en 

lärarledd kurs. 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

  

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/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
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 mars - maj 2015

2015-03-04 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2015-03-05 Styrgrupp Brand, Borås 

2015-03-05 
Eurovent PG06C (Aggregat), 
Paris 

2015-03-09 Bostadsgruppen, Stockholm 

2015-03-09 Styrgrupp Marknad, telemöte 

2015-03-12 OVK-seminarium, Gävle 

2015-03-17 
CEN/TC 127 WG 2 (Fire Safety / 
Services) Bryssel 

2015-03-18 
Styrgrupp Entreprenad, 
Kistamässan 

2015-03-18 -19 Fastighetsmässan, Stockholm 

2015-03-20 OVK-seminarium, Karlstad 

2015-03-25 Styrelsemöte, Stockholm 

2015-03-27 OVK-seminarium, Göteborg 

2015-03-30 
Tekniklunch med EMTF, Stock-
holm 

2015-04-08 Eurovent PG1 (Fans) 

2015-04-13 
Kurs i AB 04 och ABT 06, Stock-
holm 

2015-04-13 Medlemsvärvning Arbetsmöte 

2015-04-14 
OVK-samverkansgruppen, tele-
möte 

2015-04-20 
Avfallsansvar enligt SFS 
2014:1075, telemöte 

2015-04-21 YH Enköping, ledningsgrupp 

2015-04-22 
Prisutdelning, Stora Inneklimatpri-
set, Stockholm 

2015-04-22 -23 Ecoforum, Stockholm 

2015-04-23 -24 
Årsmöte Stockholms lokalavd, 
M/S Birka 

2015-04-27 
Kurs i AB 04 och ABT 06, Stock-
holm 

2015-05-07 Årsmöte, Johannesbergs slott 

2015-05-08 Golftävling, Johannesberg 

2015-05-11 
Kurs i AB 04 och ABT 06, Stock-
holm 

2015-05-12 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

2015-05-25 
Kurs i AB 04 och ABT 06, Stock-
holm 

2015-05-27 
Nordiskt Euroventmöte, Stock-
holm 

2015-05-28 – 
29 

Eurovent Annual Meeting, Stock-
holm 

 


