Fördelar
och förmåner
som medlem
En presentation av Plåt & Ventföretagen, bransch- och
arbetsgivarorganisationen för företag inom plåtslageri,
ventilation samt stål- & lättbyggnad.

Plåt & Ventföretagen
Besöksadress: Kungsbroplan 1, 112 27 Stockholm
Postadress: Box 372, 101 27 Stockholm
Växel: 08-762 75 85
E-post: info@pvforetagen.se
Hemsida: www.pvforetagen.se

Vi hjälper dig att bli
en mer framgångsrik
företagare!
Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarförbundet för alla plåt- och ventilationsföretag
som i dag samlar cirka 950 medlemsföretag med runt 8 000 anställda. Förbundet grundades för
117 år sedan och från och med år 2016 heter vi Plåt & Ventföretagen.
Förbundet företräder och stöttar medlemmarna i deras dagliga verksamhet, så att de kan
bli ännu bättre och mer konkurrenskraftiga företagare. Vi verkar för fri företagsamhet och arbetar
också för våra branschers utveckling, en sund marknadsekonomi samt en ren byggbransch. Genom
Plåt & Ventföretagen får medlemsföretagen tillgång till kvalificerad rådgivning och information
i branschfrågor. Det kan bland annat handla om byggteknik, regelverk, utbildning, rekrytering,
nyheter och arbetsgivarfrågor. Genom våra lokala företagsrådgivare som finns utspridda över hela
landet kommer vi riktigt nära våra medlemmar. Vi verkar också för att branschens olika yrken ska
få högre status genom certifieringar och vi deltar också i mässor samt arrangerar seminarium, informationsmöten och debatter. Att vara medlem i Plåt & Ventföretagen, och att därmed få ta del av
de fördelar och förmåner vi levererar, fungerar som en kvalitetsstämpel. En trovärdighet som ger
dina uppdragsgivare signaler om att det är ett seriöst och kunnigt företag de anlitar.
Med den här broschyren vill vi presentera vilka vi är och vilken nytta vi kan göra
för dig. Du får också veta mer om några av de satsningar och projekt som vi
arbetar med just nu.
Jag önskar såväl befintliga som nya företag välkomna till Plåt & Ventföretagen.
Tillsammans blir vi starkare och på så sätt kan vi påverka vår framtid.

Johan Lindström,
vd och förbundsdirektör
i Plåt & Ventföretagen

Vi har skapat
medlemsnytta i 117 år
Förbundet bildades redan år 1900 som Sveriges Bleck & Plåt
slageriarbetsgifvareförbund och tanken med förbundet var, enligt
de första stadgarna, ”att ledamöterna genom sammankomster
skulle lära känna varandra och utbyta tankar”. På så sätt skulle
man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”.
Egentligen har inte huvudsyftet med förbundet förändrats under dessa
117 år. Plåt & Ventföretagen ska nämligen underlätta vardagen för alla
medlemsföretag och därför sätts medlemsnyttan i fokus i allt vi gör.
Tanken med det är att vi på så sätt får lönsamma medlemsföretag med
kompetent personal, vi blir ett ännu attraktivare branschförbund och vi
kan därmed rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för
att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister och avtalsfrågor
men även för att utveckla och främja återväxten i branschen.
Att vara medlem i Plåt & Ventföretagen innebär bland annat att du får
tillgång till en lång rad fördelaktiga avtal och förmåner samt stöd och
hjälp i frågor kring företagandet. Men inte minst ger medlemskapet dig
ett nätverk med likasinnade kollegor som du kan utbyta erfarenheter
med, ni kan samordna marknadsaktiviteter och utbildningar, driva viktiga
frågor i er region, ta hjälp av varandra för att ta större uppdrag eller för
att plana ut toppar och svackor i beläggningen. En annan fördel är att du
genom oss får tillgång till spetskunskap i form av experter med kompetens som berör just din bransch. Läs mer om hur du blir medlem på
sidan 8.
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Några av våra medlemsförmåner:
Som medlem i Plåt & Ventföretagen får
du tillgång till all information, kunskap
och service du kan tänkas behöva.
Förbundet har företagsrådgivare och
jurister som kan hjälpa dig och vi finns
tillgängliga över hela landet.

BRANSCH & UTVECKLING
Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra
medlemmars branscher. Därför har
vi ett nära samarbete med organi
sationer och parter som direkt och
indirekt berör våra medlemsföretags
verksamhet.

RÅDGIVNING
Du har till exempel rätt till hjälp i juri
diska och arbetsrättsliga frågor samt
möjlighet till stöd i arbetsgivarfrågor.
Vilket bland annat innebär att vi biträder
dig vid lokala förhandlingar med facket
samt stödjer dig om du har frågor kring
kollektivavtalet som till exempel gäller
lön, semester, reseregler, med mera.
Ditt företag ska också teckna de försäk
ringar som gäller kollektivavtalsmässigt
för din personal. Kollektivavtalen gör
att du kan bedriva din verksamhet på ett
tryggt och säkert sätt.

• Inom Sverige (i urval):
Aktivt arbete inom Svenskt Näringsliv
och dess byggsektioner samt inom
Arbetsmiljöverket, Boverket, Svensk
Byggplåt och Svensk Ventilation.

ARBETSGIVARHANDBOK
Dessutom ingår Plåt & Ventföretagens
Arbetsgivarhandbok som är speci
ellt framtagen och anpassad för våra
medlemmar. Arbetsgivarhandboken
innehåller mängder av malldokument,
arbetsmiljödokument, policymallar
samt information om relationen mellan
arbetsgivare och arbetstagare.

• Inom Europa:
Nordiskt samarbete via GCP Europe
PERSONLIG RÅDGIVNING
Förbundets rådgivare har nyckel
kompetens inom: arbetsrätt, juridik
och förhandling, branschfrågor,
arbetsmiljö, personalfrågor, entre
prenadjuridik, kalkylprogrammering,
utbildning med mera.
Vi erbjuder personlig rådgivning och
hjälp så att våra medlemmar ska kän
na sig trygga i deras företagande.
Vi är tillgängliga under kontorstid och
gör vad vi kan för att ta hand om dig
som medlem, oavsett var i Sverige du
är verksam.

AKTUELL INFORMATION
Vi håller dig uppdaterat hela året
via kanaler som till exempel:
• www.pvforetagen.se
• Plåt & Vent Magasinet
• Digitala nyhetsutskick
• Våra sociala mediekonton
• Informationsmöten och aktiviteter
FÖRMÅNER
Som medlem i Plåt & Ventföreta
gen får du tillgång till fördelaktiga
förmåner och attraktiva rabattavtal
som vi har förhandlat fram med
externa leverantörer. Förbundet
har bland annat avtal med leverantörer inom:
• Arbetskläder
• Drivmedel
• Fordon
• Faktura & inkassotjänster
• Försäkringar
• Hälsa
• Kreditupplysning
• Passerkort
• Program & IT

➤
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Plåt & Ventföretagens
trygghetspaket
Förbundet har tecknat avtal om förmånliga och branschanpassade försäkringar
för alla våra medlemsföretag. Försäkringarna ingår inte i medlemskapet, så
kontakta de försäkringsbolag som står
angivna längre ned för att hjälp med
att hitta rätt lösning för just dig och ditt
företag.

Företagsförsäkring

Medlemmen, Jonas Folkesson, vd i ventilationsföretaget JFKAB. Här
tillsammans med medarbetarna Olle Ljunggren och Martin Lekland.

Fler medlemsförmåner:
UTBILDNING
I takt med att konkurrensen ökar på byggmarknaden blir kunskap
och kompetens allt viktigare. Det gäller för företagen att ha väl
utbildad personal och att sedan hålla kunskapen uppdaterad.
Det är viktigt att medarbetarna tar till sig allt som händer med
nya regler, nya material, metoder och olika sätt att förbättra
miljön. Plåt & Ventföretagen arrangerar kurser med rabatterade
avgifter för alla medlemmar. Exempel på kurser:
• Ledarskap
• Entreprenadjuridik
• Taksäkerhetsanordningar
• AMA Hus
• Byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U
• Ledarskap
• Skotta säkert
• Lönsamt Företagande
• Auktorisation Byggnadsplåt
MEDLEMSTIDNING
I medlemskapet ingår en gratis prenumeration på bransch- och
medlemstidningen Plåt & Vent Magasinet. Tidningen innehåller
bland annat medlemsporträtt, branschnyheter, byggteknik, före
tagarfrågor, ledarskap, nya produkter, aktuella byggen, forskning
och utveckling, utbildning och rekrytering samt organisationsoch avtalsfrågor.
Tidningen har en TS-upplaga på 2 400 och trycks i 3 000 exemplar.
Den distribueras till samtliga medlemmar i Plåt & Ventföreta
gen samt till arkitektkontor, byggföretag, skolor, kommuner och
byggkonsulter.
VI VIDGAR DITT KONTAKTNÄT!
Förutom att vår personal fungerar som ett kreativt och rådgi
vande bollplank till dig, får du dessutom möjlighet att vidga ditt
nätverk med nya och värdefulla kontakter. Varje år arrangerar vi
möten, mässor och informationsträffar för medlemmar, leve
rantörer och beslutsfattare och det finns också olika intres
segrupper, både lokalt och centralt, inom både företagande och
branschfrågor. Miljöer där du garanterat kommer att träffa nya
affärskontakter som du sedan har nytta av i din dagliga verksam
het. Varmt välkommen som medlem – du också!
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Plåt & Ventföretagens företagsförsäkring
är skräddarsydd för dig som är verksam
inom branscherna byggnadsplåt eller
ventilation. Förutom att premien är låg
innehåller försäkringen flera moment
som normalt inte ingår i en företagsförsäkring. Allt för att du ska vara rätt
försäkrad till rätt pris.

Du kan även teckna skydd för
• Dig och din personal
• Fastighet
• Fordon
• Sjukavbrott
• Vd och styrelseansvar
Plåt & Ventföretagens företagsförsäkring
hanteras av Säkra Stenstaden AB.
Kontakta gärna dem för en genomgång
av ditt försäkringsskydd.
Telefon: 060-61 25 30
E-post: stenstaden@sakra.se
Hemsida: pvforetagen.sakrast.se.

Skräddarsytt
försäkringsskydd
MEDLEM
FÖR DIG SOM ÄR
RETAGEN
I PLÅT & VENTFÖ

Via vår samarbetspartner Söderberg &
Partners, kan vi även erbjuda ett fördelaktigt paket med personförsäkringar.
Rådgivarna på Söderberg & Partners
hjälper dig och ditt företag med rätt försäkringslösning.
Kontaktuppgifter:
036-580 15 80
gruppforsakring@soderbergpartners.se.

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

John Nyström, Nyströms
Plåtslageri, Östersund

Ett hantverksyrke går ofta i arv, vilket
i högsta grad innefattar plåtslagare.
John Nyström är en av de som är född
till yrket. Han är plåtslagare i fjärde
generationen och driver i dag Nyströms Plåtslageri i Östersund.

Jorma ”Joppe” Pitkänen och Joel Coldring, Essinge Plåt, Stockholm

Att Essinge Plåt är medlemmar i Plåt & Ventföretagen är självklart för ägarna, Jorma och Joel. Och det är inte bara för att ”Joppe” tidigare har suttit med
i Stockholmsföreningens styrelse i 17 år.
– Det finns många fördelar med medlemskapet. Vi har till exempel väldigt
stor nytta av den nya och digitala Arbetsgivarhandboken. Där finns mallar till
anställningsavtal och en massa annat. En annan fördel med medlemskapet
är tillgången till juristhjälp och försäkringarna är bra, säger Joel.
– Kreditupplysningen är mycket användbar när man ska kolla upp nya kunder. Den har vi sparat mycket pengar på. Alla kurser som är subventionerade
för medlemmar, Plåt & Vent Magasinet och nyhetsbrevet med nyttig information är också bra saker.

Bengt Tedebo, Flexibel
Luftbehandling, Stockholm

Vad har medlemskapet gett dig?
– Jag har varit medlem i Plåt &
Ventföretagen i en stor del av mitt yrkesverksamma liv och jag är nöjd med
vad jag har fått ut av medlemskapet.
Jag gick med 1998 när jag startade
eget eftersom jag tycker att ett medlemskap i ett arbetsgivareförbund ger
en bra trygghet och så är det också en
kvalitetssäkring för företaget, säger
han.

André Nylund,
Umeå Plåtslageri, Umeå

Vad har medlemskapet gett dig?
– Mycket, tycker jag. Det handlar
om allt från bra medlemsrabatter
till ett större kontaktnät. Jag använder också den kreditupplysningstjänst som vi medlemmar har tillgång till. Den är verkligen bra. Även
medlemsförsäkringen har jag haft
nytta av. Bland annat då det uppstod
en vattenläcka på ett objekt som vi
jobbade med. Då fick vi snabb hjälp.
Jag har även fått juridisk hjälp vid
några tillfällen.

Har du haft stor nytta av medlemskapet i Plåt & Ventföretagen?
– Ja, det tycker jag. Jag använder till
exempel inkassotjänsten. Den funkar
väldigt bra. Sedan är ju försäkringarna
bra också och kontaktytan är också en
viktig del av medlemskapet. Jag har
lärt känna nya kollegor som jag sedan
kan kontakta och fråga om råd kring
något problem som har uppstått.

Emma Johansson,
Falla Plåtslageri, Västervik
– En stor fördel med medlemskapet är att vi får information om allt
nytt. Vi får hela tiden reda på nya
byggregler, lagar, produkter och
nyheter som berör oss i branschen.
Det är viktigt att ha koll på sådant
och det hade vi inte innan vi blev
medlemmar. För mig är det också
bra med det nätverk med branschkontakter som medlemskapet ger.

Skulle du kunna rekommendera ett
nystartat företag att bli medlemmar i förbundet?
– Ja, det skulle jag kunna göra och
det har jag faktiskt gjort också. Det
främsta argumentet är att man som
medlem får reda på allt nytt som
händer som man bör veta och det är
kanske extra viktigt när man är ny i
branschen. Är man sen lite aktiv och
engagerar sig så träffar man också
många nya kollegor och vänner.
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Nätverka med oss
Ett syfte med medlemskapet i Plåt & Ventföretagen är att
du som medlem ska få möjlighet att vidga ditt kontaktverk
av affärskontakter, uppdragsgivare och kollegor.

Lobbyarbete. Plåt & Ventföretagen sprider
våra medlemsföretags röster och frågor. Bland
annat under Almedalsveckan där vi arrangerar
minst ett seminarium med debatt. Sommaren
2016 kom drygt 120 personer för att lyssna på
en het debatt om nya yrkeskategorier.

Lokalföreningarna ute i landet arrangerar till exempel studieresor, informationsmöten, frukostträffar, kryssningar och fester.
På en rikstäckande nivå genomförs också evenemang som till
exempel den årliga och mycket populära Plåt & Ventföretagsgolfen.
För att säkra tillväxten i förbundets ledning och för att tillvarata de yngre medlemmarnas intressen har Plåt & Ventföretagen
också bildat Framtidsgruppen. En sammanslutning för medlemmar i ledande positioner där alla är under 40 år.
Gruppen fungerar som ett nätverk och träffas ett par gånger
om året. Ett annat exempel på en sådan grupp är Stålkvinnorna,
med syfte att stärka, uppmuntra och vidareutveckla kvinnorna i
plåt- och ventilationsbranschen.
2015 var det också premiär för Plåt & Ventföretagens nya
mässa, Framtidsbygget, som genomfördes i Jönköping. En byggmässa i miniformat som sedan dess genomförs vartannat år.

Så här såg det ut under Nordbygg 2016 då
plåtslagaren Emma Johansson visade hur man
tillverkar och skapar olika plåtföremål

Vill du också bli medlem?
Kontakta oss på kansliet för mer information
om hur det går till.
PLÅT & VENTFÖRETAGEN
Besöksadress: Kungsbroplan 1, 112 27 Stockholm
Postadress: Box 372, 101 27 Stockholm
Växel: 08 762 75 85
E-post: info@pvforetagen.se
Hemsida: www.pvforetagen.se

Sommaren 2016 medverkade Johanna Ahola,
från medlemsföretaget Ahola Byggplåt, i det
populära tv-programmet ”Sommar med
Ernst”. Här syns Johanna tillsammans med
Ernst Kirchsteiger under inspelningen.
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Följ oss på Facebook, Twitter,
Instagram och Linkedin!
facebook.com/pvforetagen
twitter.com/pvforetagen
instagram.com/pvforetagen
linkedin.com/company/plåt-&-ventföretagen

Plåtslagaren Rickard Andersson, från med
lemsföretaget PIAAB, representerade Sverige
under EuroSkills när evenemanget arrangera
des i Göteborg i december 2016.

Vi satsar på
miljövänligt byggande!
Hållbart byggande och energieffektivisering av byggnader är något
som Plåt & Ventföretagen har arbetat med under många år. Inte
minst för att kraven på att våra hus måste byggas och värmas upp
på ett miljövänligt och energieffektivt sätt ökar hela tiden. Därför
gäller det för alla aktörer inom byggbranschen att hänga med i den
nya och miljövänliga utvecklingen.
EU-kommissionens hårda direktiv om energiprestanda hos byggnader har
redan påverkat byggföretagens sätt att tänka och planera. Senast efter sista
december år 2020 ska alla nya byggnader vara så energieffektiva att de kan
klassas in som så kallade ”nära nollenergibyggnader” (NNE-byggnader).
Men vad kan då företag inom byggnadsplåt, ventilation, lätt- och stålbyggnad bidra med när det gäller energieffektivt byggande? Ja, en hel del
faktiskt.
Systemlösningar i tunnplåt och stål ger till exempel mindre koldioxidavtryck, lägre energiförbrukning och kortare montagetid. Stål och plåt är
starka material som gör det möjligt att bygga lätta och stabila konstruktioner med mindre materialåtgång. Dessutom är metaller återvinningsbara!
Nya byggtekniker, som till exempel passivhus ställer stora krav på
många områden, exempelvis när det gäller effektiva och väl fungerande
ventilationssystem. Våra medlemmar, verksamma inom ventilationssektorn, har stor kunskap och erfarenhet av sådana lösningar.
Hållbart byggande går också att tillämpa vid konstruktionen av byggnader. Bland annat genom användning av lättbyggnadsteknik.
Ett annat miljövänligt område där Plåt & Ventföretagens medlemsföretag väntas få många arbetstillfällen i framtiden kretsar kring solenergi.
Miljöproblem och höga energipriser har gjort att solen som energikälla
blir allt viktigare för både småhusägare och fastighetsförvaltare. Intresset
för solenergiteknik har därmed ökat kraftigt de senaste åren.
– Solenergi är ett mycket spännande område för oss. Inte minst för att
våra medlemsföretag kan hitta god lönsamhet när det gäller montering av
solenergipaneler på tak, säger Johan Lindström, vd i Plåt & Ventföretagen.

Plåt & Ventföretagens Sektion Ventilation
arrangerar bland annat branschdagar, medver
kar på mässor och samverkar med olika orga
nisationer och myndigheter.

Förbundets årliga golftävling är ett populärt
arrangemang som lockar både medlemmar
och leverantörer. De senaste åren har tävlingen
genomförts på Ombergs vackra golfbana mel
lan Ödeshög och Vadstena.
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JÖRGEN RASMUSSON

Han har många järn i elden
Plåt & Ventföretagens förbundsordförande, Jörgen Rasmusson, är en företagsledare
med många strängar på sin lyra. Förutom att han är vd för det egna företaget Lödde Plåt
så sitter han även med i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och styrelse. Dessutom är
han ”trumslagande hejaklacksledare” samt ordförande i elithandbollsklubben
HK Malmö och så spelar och sjunger han i ett coverband flera helger i månaden, förstås.

Sedan i början av 90-talet, då Jörgen
succesivt började ta över ansvaret för
sin fars företag, har Lödde Plåt växt
till ett av de största plåtslagerierna
i Sverige med ett 80-tal anställda
på fyra orter i Skåne. Företaget är
verksamt på flera plan i byggprocessen och uppdragen innefattar allt från
bostadsbyggande till renoveringar på
kulturella objekt. Det senaste projektet är byggt åt Helsingkrona nation
i Lund och är ett 13 våningar högt
studentboende med vackert glänsande kopparfasad.
Hur tycker du att dina första år som
förbundsordförande har varit?
– Jag tycker att det känns mycket bra och jag tycker det är mycket
inspirerande och lärorikt att arbeta
med att utveckla förbundet och ge våra
medlemmar bästa möjliga service.
Tillsammans arbetar vi för att utveckla
Plåt & Ventföretagen till ett förbund
som ännu bättre bevakar och tar tillvara våra medlemmars intressen.
Hur hamnade du själv i branschen?
– Eftersom min far tillsammans med
en kompanjon startade Lödde Plåt föll
det sig så småningom naturligt att
börja i familjeföretaget. Första gången
jag sommarjobbade på Lödde Plåt var
1978 då var jag 13 år. Fast anställd blev
jag 1984 efter byggingenjörsexamen.
Jag jobbade på fältet som plåtslagare
fram till 1991/92. Därefter började jag
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successivt ta över ansvaret för ledningen av Lödde Plåt, vilket innebar allt
mer administrativt arbete på kontoret.
I dag är Lödde Plåt ett av Sveriges
ledande plåtslagerier som sysselsätter ett 80-tal personer på fyra orter i
Skåne.
Du är själv egen företagare med
flera anställda, hur tar du med dig
den erfarenheten i ditt uppdrag som
förbundsordförande?
– 1987 köpte jag in mig i bolaget,
när jag var 23 år, efter att min fars
kompanjon hade gått bort. Sedan dess
har Lödde Plåt gått från att vara en
organisation med fyra anställda till i
dag fyra avdelningar på fyra orter med
totalt ett 80-tal anställda.
– Under dessa år har jag lärt mig
väldigt mycket om hur det fungerar
att driva ett företag på olika nivåer
i branschen, vilket gör att jag tror
mig ha god insikt i hur det är att vara
småföretagare men det har även gett
mig erfarenhet av att driva en större
organisation som den vi är idag.
– Det jag tar med mig in i uppdraget
som ordförande är insikten om att vi
måste bevara och vara stolta över våra
hantverkstraditioner, men även att följa med vår samtid och vara lyhörda för
de möjligheter som finns i vår bransch
med exempelvis energieffektiviseringen av det gamla miljonprogrammet.
Här finns en stor marknad för våra
medlemsföretag.

Vilken branschfråga brinner du för
just nu?
– En av de viktigaste frågorna är
rekryteringen. Vi måste lösa problemet
med att det råder brist på kompetent
personal att anställa. I år utbildas
det 159 plåtslagare i landet, men vi
behöver betydligt fler än så för att lösa
generationsväxlingen.
Hur gör vi det?
– Vi kan till exempel göra satsningar
som vårt pågående rekryteringsprojekt
Strålande utsikter, vilket fått väldigt
stor genomslagskraft. Och vi måste
också se till att höja statusen på våra
yrken. Omsättningen för våra branscher är 32 miljarder kronor och då
måste vi kunna se till så att företagen
kan ta betalt för utförda arbeten så
att vi kan tjäna mer pengar på det vi
sysslar med.
Motivera varför ett företag ska vara
med i Plåt & Ventföretagen?
– För att vara med och påverka
framtiden för vår bransch. Ju fler vi
blir desto lättare är det för oss att göra
våra röster hörda. Alla medlemmar
har möjlighet att framföra sina åsikter
och påverka så att förbundet verkar
för ökad medlemsnytta! Nu ser vi fram
emot nya idéer och inspiration som
kan ta förbundet till nya höjder.
TEXT: TOMAS SKAGERLIND
FOTO: LARS LYDIG

FAKTA
Namn: Jörgen Rasmusson
Född: I Lund den 2 november 1964.
Uppväxt i Lund och i Lomma under
60- och 70-talet.
Bor: I Malmö
Familj: Sambo med Camilla som
är sektionschef inom hemtjänsten
i Malmö, samt tre barn. Två söner
med Camilla och en dotter i ett
tidigare förhållande.
Sysselsättning: Är ägare/vd för
Lödde Plåt som finns på fyra orter i
Skåne och har ett 80-tal anställda.
Bakgrund: Började sommarjobba
på Lödde Plåt, som drevs av hans
far och en kollega. Blev fast anställd
1984 efter byggingenjörsexamen och
köpte in sig i bolaget 1987.
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Föreningen som
lyfter plåten
År 2015 startade Plåt & Ventföretagen, tillsammans med leverantörerna i plåtslageribranschen,
branschföreningen Svensk Byggplåt.
Syftet med organisationen är att föra
fram information om plåtens stora
fördelar och målgruppen är främst
arkitekter, fastighetsägare, bygg
herrar och villaägare.
– Vi vill göra byggplåten till det
självklara valet för alla typer av byggnationer och till en given beståndsdel
i det framtida samhällsbyggandet. Vi
vill helt enkelt se mer plåt på svenska byggnaders tak och fasader, säger
Johan Lindström, vd i Plåt & Ventföretagen samt ordförande i Svensk
Byggplåt.
Svensk Byggplåt lyfter bland annat
fram plåten i det lyxiga och kostnadsfria arkitekturmagasinet MIA
(Metall I Arkitekturen).

Æ www.svenskbyggplat.se

SEKTION PLÅT & BYGGNADSTEKNIK

Konsten att bygga
med plåt
För att inspirera och informera
arkitekter och byggkonsulter om
byggnadsplåtslageri så har Plåt &
Ventföretagen skapat Teknikhand
boken.se.
Den analoga originalversionen bestod av en pärm med 14 häften om totalt cirka 400 sidor. Under 2012 fördes
materialet över till en ny hemsida och i
början av 2013 lanserades den digitala
versionen. Innehållet, som är tillgängligt utan kostnad, har undan för undan
lockat en allt större besökarskara och
i dag har sajten cirka 2000 besök varje
vecka.

Æ www.teknikhandboken.se
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Hållbart, vackert
och stabilt
Sektion Plåt & Byggnadstek
nik är en avdelning inom Plåt &
Ventföretagen för företag som
arbetar med byggnadsplåtsla
geri och takarbeten inklusive de
verkstadsarbeten som hör till den
typen av arbete.
Sektion Plåt & Byggnadsteknik bevakar nyheter och driver frågor som rör
branschen. Vi har bland annat tagit
fram en digital teknikhandbok för
arkitekter, byggherrar och plåtslagare. Den finns på www.teknikhandboken.se. Sektionen medverkar också i
arbetet med att ta fram utbildnings-

material, kalkyl- och kvalitetssäkringsprogram. Vi samverkar även i
grupper som behandlar frågor kring
exempelvis taksäkerhet och teknikutveckling samt håller en kontinuerlig
dialog med bland andra Arbetsmiljöverket, Boverket och med branschens
leverantörer och konsulter.
Sektion Plåt & Byggnadsteknik
verkar också inom olika grupper med
företag, organisationer, konsulter
och myndigheter för att driva viktiga
branschfrågor samt för att svara på
remisser som berör oss.
Kontakta Sektion Plåt & Byggnadsteknik på byggnadsplat@pvforetagen.se.

SEKTION VENTILATION

Effektiva ventilationslösningar
ger stora energibesparingar
Sektion Ventilation är en avdel
ning inom Plåt & Ventföretagen
för företag som arbetar med en
treprenader inom luftbehandling,
ventilationsservice, kanalrens
ning, kanalisolering och närlig
gande områden.
Sedan i början av 90-talet, då Sektion Ventilation driver frågor som
rör branschen, till exempel hur en
imkanalinstallation ska utföras, ord-

nar branschmöten med intressanta
ämnen som till exempel brand i ventilationsanläggningar samt medverkar
vid framtagande av utbildningsmaterial, kursinnehåll och certifiering. Vi
verkar också inom olika grupper med
företag, organisationer och myndigheter för att driva viktiga branschfrågor samt svarar på remisser som
berör oss.
Kontakta Sektion Ventilation på:
ventilation@pvforetagen.se

Digital
ventilations
information
Sedan 2012 finns information och
rekommendationer om hur imkanaler
ska byggas på Imkanal.se. En webbplats som ägs och förvaltas av Plåt
& Ventföretagen. På samma sätt har
vi fyllt på med vår samlade kunskap
om ozon i ventilationsanläggningar
på ozonventilation.se. En oberoende
och digital guide för dig som bygger, projekterar eller på annat sätt
kommer i kontakt med någon form
av rening med ozonaggregat, UV-ljus
eller liknande.

Æ www.imkanal.se
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FOTO: PVF

Branschskola
med gott rykte
I Katrineholm finns PVF Teknikcentrum som varje år utbildar
närmare 350 gymnasie- och
vuxenstuderande från hela Sverige
i plåtslageri. Skolan är ett nödvändigt komplement för kommuner
som inte har plåtslageri- och
ventilationsutbildning. Att skapa
egen utbildning är nämligen ouppnåeligt för många gymnasieskolor,
som istället väljer att samarbeta
med PVF Teknikcentrum. Det är
främst gymnasieelever från hela
landet som kommer till Katrineholm, men även företagslärlingar.
Niklas Ange
löf är sedan
1998 ansvarig
för bransch
skolan:
– Syftet när
skolan startade
var, liksom nu,
att tillgodose
Niklas Angelöf
branschens
behov av kvalificerad arbetskraft
inom byggnads- och ventilationsplåtslageri. Enligt den senaste
prognosen behövs det 1 500 personer årligen under en överskådlig
tid, berättar han.

Sofia Sörliden, Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping, blev Sveriges bästa unga
plåtslagare 2015. Hon är den andra tjejen någonsin att ta guld i SM för unga plåtslagare.

Unga plåtslagare gör upp
om SM-titeln
Varje vår, sedan snart över 30 år tillbaka, arrangeras SM för unga plåtslagare. En prestigefylld tävling för gymnasieelever på Byggprogrammet med
byggplåtsinriktning som inleds med landsomfattande uttagningstävlingar
där runt 180 gymnasieelever och företagslärlingar brukar delta. Tävlings
uppgiften brukar vara hämtad ur byggnadsplåtslagarens vardag där plåt
beklädnad av tak och fasader bland annat kräver matematiska beräkningar,
materialkunskap och god känsla för hantverket.
En lokal jury utser en vinnare från varje gymnasieskola och vinnarnas
bidrag skickas därefter till branschens utbildningsorganisation PVF Yrke
& Utbildning, där en central jury granskar tävlingsbidragen utifrån mått,
noggrannhet och helhetsintryck. De sex plåtslagarelever som presterat
bäst, gör sedan upp i en rafflande final som vanligtvis brukar utspelas i ett
välfyllt köpcentrum på olika platser i landet.

FOTO: JESSICA SEGERBERG

Framgångsrika rekryteringsprojekt
Behovet av byggnadsplåtslagare är stort, både på lång och kort sikt. Samtidigt utbildar sig alldeles för få elever inom plåtslageri. Därför har Plåt
& Ventföretagen och PVF Yrke & Utbildning, tagit initiativ till rekryteringsprojektet ”Strålande utsikter”. Syftet är att höja statusen och öka kännedomen om yrket och på så sätt ge företag i branschen tillgång till kompetent arbetskraft. Även företag i ventilationssektorn brottas med samma
problem och därför har ett motsvarande rekryteringsprojekt, ”Ren luft,
friskt liv” med syfte att locka ungdomar att välja ventilationsbranschen,
dragits igång. Det finns många gemensamma nämnare i de båda rekryteringssatsningarna. Ett exempel på det är att det har knutits ett antal
yrkesambassadörer till projekten. Dels en grupp med erfarna arbetsgivare
och dels en med ungdomar verksamma i de olika branscherna.
Yrkesambassadören Hugo Salming
från medlemsföretaget PIAAB.
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KONGRESSEN

Forum för
framtidsfrågor
Den sista helgen i maj träffas cirka 300 medlemmar för den årliga förbundskongressen.
Här fattas många viktiga beslut, men kongressen innefattar även många nya och intressanta möten samt konstruktiva diskussioner
med gamla och nya kollegor och vänner.

Licensutbildning
för takskottare

Säkerheten i främsta ledet
Eftersom många av Plåt & Ventföretagens medlemsföretag har taket som
arbetsplats, så är taksäkerheten en mycket viktig fråga för förbundet. De
senaste åren har vi till exempel tagit fram en enhetlig branschstandard för
hur taksäkerhetsanordningar ska monteras. Den nya branschstandarden,
som presenterades våren 2015, är i grunden en modern redovisning av vilka
taksäkerhetsanordningar som behövs på tak för att Arbetsmiljölagen och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska kunna efterföljas. Plåt & Ventföretagen
ingår också i Taksäkerhetskommittén, TSK, som arbetar med att förebygga
och minska risken för olycksfall vid takarbeten.
www.taksakerhet.se

Æ

Skotta säkert, som startades av Plåt
& Ventföretagen i samarbete med flera av landets försäkringsbolag, är ett
licensieringssystem med syfte att öka
säkerheten kring skottning av tak.
En satsning som har gett resultat då
många av landets försäkringsbolag
har rapporterat att skadorna på personer, fastigheter och egendom har
sjunkit de senaste vintrarna. Initiativet
har också tagits mycket väl emot av
både beställare och entreprenörer.

Æ www.skottsakert.se
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AUKTORISATION

”Ett viktigt och välbehövligt lyft
för våra branscher”
Plåt & Ventföretagen har
utvecklat ett nytt auktorisa
tionssystem för byggnads
plåtslagerier som lanserades
i början av 2017. Vi håller på
med motsvarande för venti
lationsföretag och detta kom
mer att lanseras under 2018.

Byggnadsplåt
1. Företagets kompetens säkerställs genom att utbildningen Auktorisation
byggnadsplåtslageri genomförs, (anmälan görs på hemsidan). Utbildningen
behandlar framför allt framtagning av policy för KMA samt fördjupnings
instruktioner för plåtkapitlet i Hus AMA.
2. Företaget ska sedan ta fram en dokumenterad policy för kvalitet, miljö och
arbetsmiljö som berör verksamheten från förfrågan till avslut.
3. Kontroll. All utrustning ska hanteras enligt leverantörens anvisningar och det
ska finnas dokumenterade rutiner för egenkontroll.
4. Företaget ska ha checklistor för intern och extern kommunikation, utförandekontroll och avslut.
5. Ansökan görs sedan på Incerts hemsida enligt en framtagen mall (mer information finns på www.incert.se). Förutom att redovisa sin KMA så ska företaget i sin ansökan skicka in en kopia på sitt registreringsbevis, sitt försäkringsbevis och intyg på medlemskap i Plåt & Ventföretagen, alternativt styrka
kunskap inom områdena entreprenadjuridik och arbetsmiljö.
6. Incert behandlar och godkänner ansökan. Incert har sedan i uppdrag att
kontrollera de auktoriserade företagen löpande under de fem år som auktorisationen gäller.

Annika Brännmark
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FOTO: CECILIA NORDSTRÖM

– Auktorisationssystemen kommer bli ett viktigt och välbehövligt lyft för branscherna. De är
uppbyggda enligt ett enhetligt
system som är lätt att följa och
som ger kunden ett mervärde
i form av kvalitet och trygghet,
säger Annika Brännmark,
branschchef på Plåt & Ventföretagen.
– Auktorisationerna ger företag möjlighet att få ett bevis för
den kvalitet de levererar i sitt
arbete. När man auktoriserar
sig innebär det att en utomstående part sätter en kvalitetsstämpel det sätt företaget drivs.
Det finns framtagna kravspecifikationer för att bli ett
auktoriserat företag inom
byggnadsplåt, och motsvarande kommer inom ventilation.
Utförlig information finns under
”Auktorisation” på pvforetagen.se och här intill finns en
kortfattad sammanställning av
dessa krav.

FOTO: CECILIA NORDSTRÖM

Ventilation
Arbetet med att ta fram en auktorisation inom ventilation pågår. Branschen har ingen tradition motsvarande yrkesbevis som säkerställer
kompetens, därför är det viktigt att
säkerställa kompetens inom alla led
och ställa krav på både företaget och
dess medarbetare. Både montörer
och arbetsledare bör veta lite om vad
ventilation är och hur det fungerar.
De bör dessutom kunna verifiera sina
kunskaper via någon form av test.
Injustering bör också ske på ett kvalitetssäkert sätt.
En av de viktigaste grundstenarna för
att bli ett auktoriserat företag måste
också vara att man har en fungerande
projektstyrning, en företagsspecifik
arbetsmodell för sitt kvalitets-, miljöoch arbetsmiljöarbete med kontroll
på arbetsflödet - från förfrågan till
kundöverlämnandet.
För att en auktorisation sedan ska
vara trovärdig måste den hanteras
av en utomstående organisation,
en tredje part som inte har någon
koppling till vår organisation eller
våra medlemsföretag. Detta koncept
kommer att lanseras under 2018.
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FOTO: FELIX GERLACH.

Den mexikanske stjärnarkitekten Michel Rojkind genomförde en uppskattad föreläsning på PLÅT17.

PLÅTDAGARNA

Seminariedagar om metallfasader
och framtidens arkitektur
Varje år samlar PLÅT cirka 350 verksamma arkitekter och beslutsfattare
inom bygg- och fastighetsbranschen
för att på så sätt lyfta fram metallfasadernas möjligheter samt visa upp
inspirerande arkitektur och innovativa
fasadlösningar i världsklass. Till-

sammans med några av branschens
ledande aktörer har Plåt & Vent
företagen varit med och arrangerat
evenemanget sedan starten, år 2008.
På scenen delar såväl internationella som svenska arkitekter med sig
av sina erfarenheter när det gäller

sina arbeten i plåtmaterial och evenemanget bjuder dessutom alltid på en
tillställning inramad av god mat, trevligt mingel samt en utställning full av
materialinspiration och fasadtekniker.

Bättre affärer med digitalt
projektverktyg
Projektportalen är en branschanpassad IT-lösning för plåt- och ventilationsföretagen som har tagits fram tillsammans med Plåt & Ventföretagen.
Syftet med denna satsning är att ge förbundets medlemmar tillgång till ett
verksamhetsstöd som förenklar rutiner, sparar tid och ökar lönsamheten. I
realtid går det att följa och interagera i varje enskilt projekt och med några
enkla knapptryck går det också att tidsrapportera, skapa avvikelser och att
fylla i egenkontroller – direkt in i systemet.
– Förbundet har tillsammans med våra medlemsföretag gått in och
bidragit i arbetet med att utveckla systemet, eftersom vi såg en stor medlemsnytta med denna satsning. Projektportalen kommer att höja kvaliteten,
förbättra verksamheten och förenkla det dagliga arbetet för de företag som
är verksamma i plåt- och ventilationsbranschen, säger Johan Lindström, vd
i Plåt & Ventföretagen.
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Halvera tiden på din
kalkyl och öka vinsten!
Plåt & Ventföretagen har nyligen lanserat kalkylprogrammen
PV Kalkyl Byggplåt, PV Kalkyl Ventilation samt PV Entreprenad.
Tre program som redan har skapat nytta åt många av förbundets
medlemsföretag. Några av fördelarna med programmen:

PV Kalkyl Byggplåt
- Du räknar rätt och snabbt.
- Minskar du felmarginalerna och materialspillet.
- Du kan mängda direkt på skärmen.

Patrik Calén och Thomas Andersson,
kursledare för ”Lönsamt företagande”.

PV Kalkyl Ventilation

Tvådagarskurs i
företagsutveckling

- Du räknar exakt rätt och kan därmed maximera vinsten
på varje jobb.
- Kalkyl Ventilation är framtaget i samarbete med ventilations
företag och hanterar samtliga förekommande arbetsmoment.
- Programmet bygger på den senaste tekniken, vilket gör det
möjligt att räkna på enbart digitala handlingar.

PV Entreprenad
- Med PV Entreprenad kan du upprätta en godkänd kvalitetsoch miljöplan – på bara fem minuter!
- Behandlar kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt digital lagring av
hela projekt.
- Ger tillgång till Produktblad Direkt, som möjliggör skapandet
av bland annat drift- och skötselinstruktioner, egenkontroller,
riskbedömning och arbetsmiljöplan.

Förbundets utbildning ”Lönsamt
företagande, blev en stor framgång då
konceptet testades våren 2017. Syftet
med kursen är att öka medlemmarnas
förståelse och kunskap om det egna
företagets problem och framtidsmöjligheter.
– Målsättningen är att du under
dessa dagar ska få hjälp med att få ett
samlat grepp om ditt företag, sortera
upp problemen och behandla dem i
rätt ordning. På så sätt hoppas vi detta
ska bidra till att förbättra ditt företags
lönsamhet, säger Thomas Andersson,
som tillsammans med Patrik Calén
leder utbildningen.

Skydd mot
digital brottslighet
De senaste åren har flera medlemmar drabbats av cyberbrott och så
kallat ransomware. Något som har
lett till att Plåt & Ventföretagen nu
har tecknat ett förmånsavtal med
F-Secure som ska se till så att alla
medlemmars digitala utrustning,
som till exempel mobiltelefoner och
datorer, är skyddade. På sätt minskar
sårbarheten och risken för att drabbas av den typen av brott i framtiden
blir betydligt lägre.
Läs mer här: pvforetagen.se/medlemskap/medlemsformaner.
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