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screentextiler som kan
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Markis- Plissé- och Lamellväv
Effektiv ljus- och värmereglering
genom textila applikationer

www.sandatex.se
SKANDINAVIENS LEDANDE LEVERANTÖR AV
MARKIS- PLISSÉ- OCH LAMELLVÄV.
GARANTERAD KVALITÉ SKANDINAVISK DESIGN.
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Vi står för teknik,
kvalitet och kunnande!
Mina första månader som ny förbundssekreterare i Svenska Solskyddsförbundet har varit
oerhört intressanta och lärorika. Vad kul det har varit att få ta över efter min föregångare Siv
Averud i ett så välskött förbund. Ett stort tack till Siv för att hon introducerat mig på ett så
bra sätt till förbundet och branschen, dessutom ett stort tack för den insats Siv gjort under
åren för Svenska Solskyddsförbundet.
Min uppgift blir nu att tillsammans med styrelsens och medlemmarnas input fortsätta
arbetet med att forma Svenska Solskyddsförbundet till att bli en än mer attraktiv organisation
för de seriösa solskyddsföretagen att ansluta sig till. Som medlem i Solskyddsförbundet så drar
man idag nyttan av centrala avtal, den 3-åriga förbundsgarantin för privatkonsument, juridisk
hjälp, att kunna kompetenshöja sig och sitt företag inom olika områden, central marknadsföring och nätverksbyggande inom solskyddsbranschen mm. För att stärka våra medlemmar och
branschen är Solskyddsförbundet också aktivt inom ES-SO (europeiska solskyddsförbundet),
EEF (EnergiEffektiviseringsFöretagen) och har samarbete/utbyte med närliggande branscher.
Allt det här kommer naturligtvis Solskyddsförbundet också fortsättningsvis att arbeta med. På
vår agenda just nu ligger fokus på att utöka portföljen med centrala avtal, att göra vår hemsida,
www.solskyddsforbundet.se, till hjärtat för kommunikation och marknadsföring. Dessutom
ska förbundet bli mer närvarande ute hos solskyddsföretagen genom besök från mig.
Så en hel del spännande saker kommer att hända framöver, först och främst så äger
Solskyddsförbundets årliga kongress rum på Elmia i Jönköping i samband med Elmia
Fastighet 2009. Här har Solskyddsförbundet samarbetat med bla Energirådgivarna,
SABO och Elmia när det gäller gemensamt kongressprogram och utställardelen för
energieffektivisering. Noteras kan att i delen för energieffektivisering ställer ett tiotal
medlemsföretag ut under parollen Energieffektiva Solskydd, det plus Teknik, Kvalite
och Kunnande är vad våra medlemmar står för!
Ha en skön höst önskar
Förbundssekreterare Svenska Solskyddsförbundet.

3

Ett holistiskt synsätt
behövs för att kunna se
Av Anders Hall, Somfy Nordic AB för Svenska Solskyddsförbundet och ES-SO

Anders Hall, Somfy Nordic AB

En väl genomtänkt solavskärmningsinstallation, med energismart
styrning, bidrar med att skärma
infallande värmestrålning, minimera
bländande dagsljus, tilläggsisolera
fasaden nattetid och låta solen
hjälpa till att värma byggnaden
vintertid. Dessutom bidrar den starkt
till att skapa en bra och hälsosam
innemiljö för alla de människor som
vistas i byggnaden. I en god innemiljö arbetar vi bättre, sjukskriver
oss mindre, får ökad inlärningsförmåga osv.
Som om allt detta positiva inte
räcker – den goda innemiljön ger
dessutom fastigheten en klar och
förbättrad energiprofil. Detta bevisar

vi som följt och bidragit med konkret
profiler, drift- och styrningsteknik för
arbete i att synliggöra solavskärmningens
att möta kundens önskemål och krav.
positiva effekter på miljön och som enForskningen bekräftar gång på gång att
ergieffektiv lösning de senaste 4-5 åren,
just solavskärmning är en av de mest
börjar inse att vi just bara har börjat. Poeffektiva åtgärder man kan utnyttja för
tentialen för vår industri är sannolikt långt
minskad energiförbrukning. Vissa länder
mycket större än vi vågat inse. Klimatuti vår omgivning börjar anpassa byggnorvecklingen globalt har givetvis hjälpt att
mer och regler till att inkludera krav på
ställa alla former av effektiviseringsåtgärsolavskärmning eller inför investeringsder i fokus men nu ser vi hur den åtföljs av
subventioner för att stimulera användinsikten om bristen på tillgång av energi i
ningen, som i Norge och Belgien. Kort
världen samt att människans välbefinnansagt – en mycket positiv utveckling, inte
de blir allt viktigare för samhällets ekobara för vår egen bransch utan även för
nomi. Här kan solavskärmning
ge ett både energimässigt- och ”Forskningen bekräftar gång på gång
kostnadseffektivt mycket intres- att just solavskärmning är en av de
santa bidrag – inte minst i det mest effektiva åtgärder man kan utbefintliga fastighetsbeståndet i
nyttja för minskad energiförbrukning.”
landet där det krävs retroaktiva
åtgärder.
alla de fastighetsägare som inte visste tiI allt högre takt ser vi hur vår egen
digare.
industri arbetar intensivt med nyutMEN för att säkra en fortsatt positiv
veckling av tekniska lösningar i vävar,
utveckling för oss alla inblandade krävs
också att en ny typ av samsyn utvecklas
parallellt. Både på beställar-, konsultoch leverantörssidan. Vi måste se och erkänna vår egen roll i en helhet som strävar mot ett mål präglat av hållbarhet och
energieffektivitet. Ett holistiskt synsätt.
Vi måste hitta nya former för samarbete
som tillåter att vi möts mycket tidigare i
byggprocessen och att var och en tar ett
aktivt ansvar för sin roll. Då kan vi sprida
kunskap och genomföra projekt på ett
trovärdigt och hållbart sätt.

alltmer den forskning som pågår och
Bilden visar Kv Dockporten.

pågått de senaste åren.
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Nyckeln till framgång för hållbara, energieffektiva lösningar av god kvalité ligger i att vi måste gå från splittrad planering och upphandling
till gemensamt ansvar för helheten på ett tidigt stadium.

glädjande nog finns det redan en
rad exempel på att detta görs i Sverige och
drivkrafterna bakom är både insiktsfulla
fastighetsägare, konsulter, byggföretag
och leverantörer. Låt oss ge dig ett konkret exempel från en mycket expansiv
region, Västra Hamnen i Malmö, där
detta holistiska sätt att arbeta har använts
de senaste två åren i samband med att
Wihlborgs Fastigheter projekterar och
bygger nya kontorslokaler i området i
samarbete med PEAB.

Vi träffades första gången för c:a 2
år sedan i samband med planeringen av
det första av fyra nya fastigheter i Västra
Hamnen. Dockporten skulle byggas och
Wihlborgs projektledare tog en mycket
aktiv del i projekteringsmötet.
Det ställdes mycket frågor från beställarens sida och det stod snabbt klart
att Wihlborgs hade tydliga ambitioner
både avseende fastighetens generella
energiprestanda men också användarens komfort. Det beslutades bla att

anläggningen skulle bestå av utvändiga
Screens, en typ av transparent väv som
avskärmar mycket bra men samtidigt ger
människorna i huset möjlighet till bra
utblick. Samtidigt skulle alla solskydden
förses med lokala brytare som ger hyresgästerna möjlighet att påverka vissa
inställningar under arbetstid, mycket
med tanke på mängden dagljus. Något
som, i många fall, innebär att energiförbrukningen för kyla går upp. Men beräkningar visade att solskydden, i kombina-

Kv Skrovet.

Skånsk Fönstermiljö AB i Malmö, Johan Bengtsson
För ungefär två år sedan bestämde vi oss på Skånsk Fönstermiljö för att utveckla vår
verksamhet i miljö-, ekonomi- och energieffektiv riktning. Vi hade fått mer insikt
och kunskap om solskyddens roll i förhållande till energiförbrukningen i en fastighet. Vi diskuterade detta med våra leverantörer och kom fram till att samarbeta
på ett närmare sätt än tidigare för att kunna erbjuda en bättre helhetslösningar.
Både i fråga om planering, offerering, genomförande och sedan, inte minst, ett
aktivt ansvar för vad som händer med en anläggning efter installation i framtiden
som ofta är en eftersatt fråga. Tack vare detta samarbete har vi på kort tid sett en
ökning av vårt företags årsomsättning.
Tack vare den kompetens vi byggt i samarbete med våra leverantörer och vårt
nära samarbete med kunderna kan vi genomföra projekten med god kvalitet och
lönsamhet. Nu bär det av till ytterligare projekt och utmaningar. Vi har
just anställt en säljare och skrivit avtal på nya lokaler som ett medvetet led i utvecklingen av vår verksamhet inför framtiden. Det började med att vi trodde på möjligheterna. Idag vet vi att det fungerar
i verkligheten och potentialen för väl genomförda och underhållna
solavskärmningar är mycket stor. En utmaning vi välkomnar!
tion med närvarostyrd ventilation skulle
räcka för att klara komfortkraven.
Energinotan på huset föll ut som beräknat plus att alla hyresgäster visat sig
vara mycket nöjda med sin arbetsmiljö.
Så därför fortsatte vi alla med samma
koncept på kommande fastigheter.
Senast nu hösten 2009 färdigställs
Kv Skrovet. Här valde man fasadpersienner i stället. Vidare har man kompletterat huset med en innebelysning som kan
beskrivas som halvautomatisk. Ytterligare en faktor som kommer att bidra till
minskad energiförbrukning.
I skrivande stund är man långt kommen med den senaste fastigheten Dockums som står klar en bit in på 2010.
Samma lösning igen.

SOMFY, Anders Hall
Somfys bidrag till en väl fungerande anläggning med solavskärmning handlar om
motorer, anpassade för branschens alla modeller, och styrningsautomatik. Fram
till 2000-talets början styrde vi solskydden på faktorer som sol, vind, regn etc med
målsättningen att ge fastigheten en driftssäker anläggning. Idag ser det mycket
annorlunda ut. Det ställs helt nya krav på funktionalitet och styrningsparametrar
som komfort, bländning, innetemperatur, lokal överstyrning, samverkan med
andra system i fastigheten etc. blir allt vanligare. Dessutom talar man alltmer om
energiprestanda och människors välbefinnande i huset. Det blir allt viktigare att
skaffa sig förståelse för hur andra system fungerar för att kunna erbjuda en väl
fungerande lösning.
I fallet med Wihlborgs Fastigheter har vi haft en aktiv roll på plats, tillsammans med vår återförsäljare, redan inför projektering och upphandling likväl
som vid driftssättning. Något som gett oss möjlighet att vara med och diskutera
alternativen och tala direkt med både inköpare och projektledare vilket i sig gett
oss värdefull input vad gäller framtida utveckling av nya lösningar.

en annan viktig framgångsfaktor har
varit den tidiga kontakten med ansvarig
projektledare för bygget, Peter Carlsson,
PEAB, som genomförde Skrovet och
fanns dessutom med på Dockums. Här
sammankallade han tidigt ett möte mellan beställare, el, solskydd, styrning och
byggledning. Vi gick igenom vad som
gällde generellt i elinstallationen av styr-

Peter Carlsson, PEAB.

6

systemet, var fasadgenomföringar skulle
placeras och hur de skulle säkras avseende
tätning och hur ställningarna skulle monteras. Vi gick också igenom ett förslag till
definition av ansvarsgränser som vi utarbetat inom Svenska Solskyddsförbundet.
Efter mötet konstaterade beställaren att vi
sannolikt sparat mellan 75–100.000 kr i
retroaktiva kostnader, tack vare ett tidigt

gemensamt planeringsmöte på mindre än 2 timmar.
Ganska kostnadseffektivt, eller hur? Dessutom något
som hjälper att säkra kvalitén på hela installationen
till glädje för beställaren.
Solavskärmning går en spännande och utvecklande framtid till mötes - det står helt klart! De stora
utmaningarna på vår agenda handlar om att utveckla
och fördjupa vårt samarbete och vår samverkan med
andra industrigrenar för att kunna erbjuda bättre helhetslösningar som anpassats till det aktuella behovet.
Vi måste alla komma till freds med tanken att den
produkt eller lösning som ”löser allt” sannolikt aldrig
kommer att se dagens ljus. Samverkan, med slutkundens behov i fokus, är det som gäller för ett trovärdigt
agerande i framtiden. Vidare måste vi arbeta pedagogiskt med utbildning och information både i de
egna leden och tillsammans med andra, inte minst
användaren.

Mer information
Svenska solskyddsförbundet
Svenska solskyddsförbundet har
cirka hundra medlemmar i Sverige.
På webbplatsen finns intressant och
aktuell information samt adresser
till de anslutna företagen.
www.solskyddsförbundet.se

ES-SO
Europeiska solskyddsförbundet arbetar
med frågor kring branschens produkter i
kombination med energirelaterade frågor.
På webbplatsen under ”Documentation”
finns bland annat länkar till föredrag som
ligger på YouTube. www.es-so.com

Ett medlemsföretag i
Svenska Solskyddsförbundet ger dig

TRYGGHET
KVALITET
KUNNANDE

REHVA Guidebook
REHVA är samarbetsorgan för Europas
VVS-organisationer. Mot slutet av 2009
kommer en ny REHVA Guidebook på
temat solavskärmning. www.rehva.eu

Keep Cool
Keep Cool är ett pågående EU-projekt
med rubriken ”Transforming the market
from active cooling to sustainable summer comfort”. www.keep-cool.eu

www.solskyddsforbundet.se

Screens
naturligt ljus i perfekt balans
Svart–vitt, på–av, sol–skugga. Den idealiska lösningen är inte alltid ensidig.
Ibland krävs en komplex balans av ljus, skydd, utsikt, komfort och energibesparingar. Fred Wikman, produktchef på Turnils tar gärna utmaningen.
prestanda på olika sätt. Alla dessa parametrar kan anpassas efter var solskyddet ska användas och vilket resultat som eftersträvas. För varje situation finns en lösning som ger rätt balans
mellan ljusnivå, klimat, skydd och energibesparingar.”
Det handlar om att precisera kraven. Hur mycket naturligt
ljus ska släppas in? Med rätt öppenhetsfaktor får ögonen en behaglig miljö samtidigt som interiören skyddas. Skalan går hela
vägen från genomskinlig till mörkläggande. Är det viktigt att
bevara utsikten? Luftiga textiler med hög öppenhetsfaktor är
lättare att se igenom och får rummet att kännas större. För klar
och skarp genomsikt är en vinkelrät tvåskaftsbindning allra

Enkla solskydd är anpassade efter enkla behov. Precis som enkla
lampor bara behöver en knapp för på eller av. Men artificiellt ljus
kan också designas och finjusteras. Hur får man samma kontroll
över naturliga ljuset? Med rätt kunskap och rätt teknologi. Mer
komplicerade behov kräver mer sofistikerad ingenjörskonst och
större eftertanke.
Avancerade screentextiler kan filtrera och finjustera naturligt ljus till precis rätt nivå. Fred Wikman på Turnils har såväl
kunskap som avancerad teknologi i ryggen. Som produktansvarig är han van vid att designa screenlösningar för unika behov:
”Materialet, vävtekniken, färgen och öppenheten påverkar alla

För varje situation finns en
lösning som ger rätt balans
mellan ljusnivå, klimat, skydd
och energibesparingar.”
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Solskydd som tål vind
Göteborgs nya rättscentrum,
TingsrättenUllevi Park, har
rullgardiner med teknisk
funktionsväv.

Vi energieffektiviserar era fastigheter
Med ett yttre solskydd kan man ofta reducera
energibehovet för kyla med cirka 40 %

Besök oss på Elmia Fastighet
20–22 oktober 2009
Med fokus på energieffektivisering

031-702 55 20 info@thorens.nu
www.thorens.nu

bäst. Men om fönstret får direkt solljus kan det bli bländande,
då kan en kypertbindning diffusera ljuset och göra det skönare
för ögonen.
Ingen situation är den andra lik. Färgvalet handlar naturligtvis om estetik, men det är också en teknisk aspekt. En ljus
färg ger ökad reflektion, vilket ger större energibesparingar.
Mörka färger minskar bländningen och ger bättre genomsyn.
Tvåtonade textiler med en ljus och en mörk sida kan ge båda
effekterna.
Fred sammanfattar:
”För att verkligen kunna
träffa rätt är det viktigt
med ett komplett sortiment. Och hög kvalitet.
Ett brett sortiment låter
dig kombinera faktorer
för precis rätt resultat.
Kvalitet ger maximal effekt av små justeringar.
Då kan man hitta ett
perfekt naturligt ljus för
varje rum.”

Transparent
screen.
Se ut på
etthundratjugofem sätt.
Sveriges bredaste sortiment av in- och
utvändig solskyddsväv av polyester,
glasfiber och eco-fiber.
www.turnils.eu

Gott klimat för effektivisering?
Av Lotta Bångens, EEF

Det är en spännande höst för alla som arbetar med energieffektivisering. Hur ska de
300 miljoner kr extra som regering kommer att satsa användas? Kommer Klimatmötet i
Köpenhamn bli en flipp eller flopp? Kommer fler att inse att energieffektivisering är den
mest lönsamma klimatåtgärden? Med mera, med mera ... framåt jul vet vi mer.
Vi inom EEF arbetar vidare med att energieffektivisering inte
ska tappas bort i den långa lista av bra klimatåtgärder som både
fastighetsägare, industrier och regering nu studerar allt mer ingående. Vi tycker att:

Kort om andra händelser inom EEF
Utbildning
EEF kommer inte att arrangera egna utbildningar, men vill
däremot hjälpa intresserade att hitta lämpliga utbildningar. Vi
kommer därför under hösten att samla ihop information om
utbildningar inom området energieffektivisering.

• Effektivisera först – välj energikälla sen

Det ger förutsättningar för dig och samhället att öka
resurseffektiviteten på kort och lång sikt.

• Inför ROTenergi

Energirådgivarnas konferens 19 –20 oktober
EEF kommer att medverka på Energirådgivarnas konferens
under Elmias fastighetsmässa i Jönköping. För mer info om
konferensen se www.energiradgivarna.com.

• Energisamverkan – även för myndigheter

Medlemsmöte 5:e november
Alla medlemmar i EEF hälsas välkomna till höstens medlemsmöte i Stockholm. Boka den 5:e november. Mer info kommer
inom kort.

Det borde inte vara möjligt att få bidrag till installation av
fönster med dåliga energiegenskaper. Inför en energikoppling
i ROT-bidraget.
Byggherrar, fastighetsägare med flera samverkar kring
energieffektivisering. Vore det inte dags även för myndigheterna att samordna denna så viktiga fråga?

Fråga – och vi ger dig svar!
På eef.se kan du ställa frågor om energieffektivisering. Vårt kontaktnät av experter svarar på frågorna på respektive område.
Läs mer på eef.se
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Solskydd
som ger spännande arkitektur

Tel 044-813 30
www.alusol.se
alla typer av fasta och rörliga solavskärmningar – fasad och ventilationsgaller – speciallösningar i aluminium

Solskyddspriset

2008 till Alusol

2008 års SolskyddsPris fick Alusol med den
vinnande byggnaden Musikhögskolan i Malmö.
Så här lyder juryns motivering: Ett projekt där man tagit hänsyn till
samtliga kriterier som motiverar till att man ska vara med och tävla om
priset. Miljöhotet runt om vår jord gör att vi bör tänka i nya banor. Alla
förslag som minskar detta hot bör uppmuntras och stödjas.
I detta projekt har man lyckats att tillsammans med solskyddet inte bara
skärma bort solen utan ta vara på den på ett suveränt sett. Kombinationen
skärm och solceller har visats vara ett vinnande koncept.

SolskyddsPriset instiftades 2002 och delas ut i samband med
Svenska Solskyddsförbundets årliga kongress.
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Medlemsförteckning			
AH:s Group AB
Skäggebyvägen 40
612 44 Finspång
Alp-Gruppen AB
Nåntuna Lugnet
755 98 Uppsala
Alusol AB
Box 34
288 21 Vinslöv

Telefon
0122-16481
018-321440
044-81330

Telefax
16482
141840
80788

Bekaert Spec. Films North Eur. AB
Bennströms Solskyddsgruppen AB
Boråsmarkis AB
Bose Markiser

Box 16
Gjutjärnsgatan 1
Djupedalsvägen 5
Ugglevägen 34 A

762 21 Rimbo
721 33 Västerås
507 71 Gånghester
131 44 Nacka

0175-74884
021-101280
033-256380
08-7472225

74889
101299
256060
7157092

City Kej Produkter AB
”
”

Jägarvallsvägen 8
Solåsvägen 12
Hagagatan 18

584 22 Linköping
553 03 Jönköping
602 15 Norrköping

013-212580
036-162540
011-136535

212585
714895
185049

Dickson Constant Nordiska AB

Box 8927

402 73 Göteborg

031-500095

517033

elero AB
Eskilstuna Persienn & Markis AB

Ridspögatan 10
Tegelbruksgatan 5

213 77 Malmö
632 28 Eskilstuna

040-545725
016-511200

546518
136369

Falkenbergs Persiennfabr/
Ewesson o Co AB

Åke Tottsgatan 1

311 32 Falkenberg

0346-12810

82813

Fönster Design AB
”
(filial)

Wollmar Yxkullsgata 15
Upplandsgatan 44

118 50 Stockholm
113 28 Stockholm

08-6681420
08-6430232

844220
844220

Gustafssons Tap.verkstad AB, Bröd.
Gävle Persienn & Markis AB

Agdas väg 2
Brynäsgatan 24

457 32 Tanumshede
802 84 Gävle

0525-20571
026-106630

20573
514530

Haga Solskydd AB
Haglunds i Falköping AB
Hestra Markisfabrik AB
Hulténs Möbler o Markiser AB
Hunter Douglas Scandinavia AB
Härnösands Persienn & Markis AB

Paternostervägen 37
Box 93
Mogatan 40
Meteorvägen 4
Uggledalsvägen 21
Box 234

121 49 Johanneshov
521 02 Falköping
330 27 Hestra
245 34 Staffanstorp
427 40 Billdal
871 25 Härnösand

08-6000851
0515-723500
0370-335100
046-250252
031-939460
0611-15549

6000837
723519
335900
250255
939461
15596

Inter Sun AB

Sockengränd 2

120 40 Årsta

08-7229015

7229027

Karlstad Solskydd AB
K.D. Solskydd AB
Kungälvs Solskydd AB

Sågverksgatan 20
Box 84
Utmarksvägen 18

652 21 Karlstad
693 22 Degerfors
442 39 Kungälv

054-853303
0586-40120
0303-64496

853304
41970
64559

Lagun Markis & Persienn AB
Lero Solskydd AB
Lidköping & Skara Solskydd AB
Ljus o Comfort AB
Lunex AB

Dalvägen 3
Stenkumla väg 34
Skaragatan 33
Sandvaktaregatan 16
Faktorvägen 2

740 46 Östervåla
621 47 Visby
531 33 Lidköping
296 35 Åhus
434 37 Kungsbacka

0292-70730
0498-214715
0510-50150
044-288990
0300-12920

10980
211433
50112
288999
12927

MANI Solskyddsprodukter AB
Markis City i Nynäshamn AB
Markisfabriken i Nacka HB
Markismotor Norden AB
Markis & Persiennfabr. i Sverige AB
”
(filial)
”
(filial)
”
(filial)
Markis o Persiennfabriken i Småland
Mema Markiser AB
Miljöma AB
MP Solskydd
M R P Täby Markis & Persienn AB
Mullsjö Solskydd AB

Södra Järnvägsgatan 57
Konsul Johnsons väg 14 B
Paviljongvägen 3
Åkervägen 2
Kalkstensvägen 31
Bryggerigatan 7
Malmövägen 5
Vallaplan
Arabygatan 19
Skeppargatan 7
Kindgrensgatan 3
Allégatan 11
Box 7031
Box 38

931 32 Skellefteå
149 45 Nynäshamn
132 40 Saltsjö Boo
149 45 Nynäshamn
224 78 Lund
291 59 Kristianstad
271 50 Ystad
582 46 Linköping
352 46 Växjö
602 27 Norrköping
554 74 Jönköping
264 33 Klippan
187 11 Täby
431 21 Mölndal

0910-85285
08-52400660
08-7470400
08-51942280
046-160150
044-19080
0411-66990
013-353050
0470-711880
011-104270
036-120070
0435-14960
08-7320330
031-272045

13590
52016539
7155305
52012274
16065

(filial)
(filial)

12

711881
104271
120048
31960
7323548
875225

Vi är medlemmar i
Svenska Solskyddsförbundet
NiBo Solskydd AB
Niklasson Markiser AB, Ingrid
NorrMarkis AB
Närkes Persienn & Markis HB

Vretgränd 12
Sockengränd 2
Laxgränd 3
Vasagatan 13

753 22 Uppsala
120 40 Årsta
904 34 Umeå
702 10 Örebro

018-130170
08-7229015
090-778745
019-182688

130490
7229027
090-138555
182679

o.p. Sunsystem AB

Idrottsvägen 10 C

370 24 Nättraby

0455-52530

499 40

PD Solskyddsdesign AB
Persiennexperten Sv. AB
Persiennkompaniet Norden AB
Persiennproducenterna AB
Persienn Service i Kristinehamn AB
Perstorps Persienn AB
PG:s Persienn & Markisservice AB
ProMotor i Malmö AB

Ulvsundavägen 108 A
Ö. Promenaden 15
Gjutargatan 12
Storängsgatan 38
Strandvägen 1
Verkstadsgatan 1
August Barks gata 11
Ringugnsgatan 10

168 67 Bromma
211 28 Malmö
112 48 Stockholm
136 72 Vendelsö
681 38 Kristinehamn
284 34 Perstorp
421 31 V:a Frölunda
216 16 Limhamn

08-7048050
040-6675700
08-4410080
08-7734066
0550-80070
0435-30000
031-221760
040-150290

7049014
6675710
4410590
773427
80240
35850
220609
153210

Reflektor i Alingsås AB
Riviera Markiser & Persienner AB
RJ Persienn & Markis
Rylanders Persienn & Markis AB

Drottninggatan 30
Kvistvägen 1
Box 139
Johannishusvägen 4

441 30 Alingsås
433 48 Partille
186 22 Vallentuna
372 74 Ronneby

0322-10146
031-260026
08-51171051
0457-31425

6389333
261387
51171041
31542

SA Persienn & Markisservice AB
Sandatex i Borås AB
Sidsjö Persienn & Markis AB
Skånsk Fönstermiljö AB
Solflex AB
Sollentuna Markis Center AB
Solskyddspecialisten i Karlskoga AB
Solskyddsteknik i Falköping AB
Somfy Nordic AB
”
(filial)
Somfy Nordic AB/DesignCenter ”
GoSoft
(filial)

Box 40
Göteborgsvägen 175
Tungatan 2
Saxgatan 4
Garnisonsgatan 12
Box 579
Box 263
Järnvägsgatan 36
Box 600 38
Gamla Vägen 3

186 21 Vallentuna
504 63 Borås
853 57 Sundsvall
211 24 Malmö
254 66 Helsingborg
192 05 Sollentuna
691 25 Karlskoga
521 33 Falköping
216 10 Limhamn
426 77 V:a Frölunda

08-51178040
033-206250
060-612202
040-295100
042-161635
08-59469990
0586-30905
0515-15233
040-165900
031-293150

51178025
254815
612203
295133
154455
59469998
30057
15122
160998
0707-642081

Almekärrsvägen 11

443 39 Lerum

0302-18020

18020

Stockholms Stål-& Markisind. AB
Sunteam AB
Svenska Jalusi AB
Svenska Lamella V-Persienn AB

Bodaängsvägen 7
Thåstorp 7
Ovädersgatan 10
Jämtlandsgatan 120

176 74 Järfälla
430 20 Veddige
418 34 Göteborg
162 60 Vällingby

08-6563600
0340-15066
031-538020
08-875987

6578350
92920
538081
879950

Thoréns Markis o Persienn AB
Tibrings Markis & Persienn AB
Turnils Europe
Tvååkersmarkisen AB
”
(filial)

Åsenvägen 2
Box 101
Box 541
Långåsvägen 18
Boreliusgatan 4

443 39 Lerum
815 23 Tierp
441 15 Alingsås
430 10 Tvååker
302 38 Halmstad

0302-51340
0293-71100
0322-650160
0340-480300
035-213151

51341
13434
650161
480310
213161

Ultraco Markiser AB

Box 132

438 23 Landvetter

031-917054

918388

Wallners Persienn & Markis AB
Wallners Persienn & Markis AB, filial
Wallners Persienn & Markis AB, filial
Window Fashions Scandinavia AB
Växjö Markisfabrik AB

Box 870
Slaggatan 25
Stationsgatan 6
Box 144
Annavägen 2 B

781 28 Borlänge
791 70 Falun
793 30 Leksand
334 23 Anderstorp
352 46 Växjö

0243-87025
023-20260
0247-797800
0371-89500
0470-25350

87029
20550
16440
711740

Åkes Fabriker AB

Bergsbrunnagatan 1

753 23 Uppsala

018-122200

121326

Älvsjö Markis & Persienn AB

Skeppstavägen 27

124 30 Bandhagen

08-6478100

6470081

Kansli:
Svenska Solskyddsförbundet

Sankt Olofsgatan 41

521 35 Falköping

0515-105 54

10503
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Effektivisering, Akilles
och sköldpaddan
Av Hans Nilsson, FourFact

En av Zenons paradoxer handlar om hur Akilles aldrig kunde
springa ikapp en sköldpadda eftersom varje gång Akilles hade
halverat avståndet till sköldpaddan (som fått ett försprång) så
hade ju sköldpaddan förflyttat sig en bit framåt.
Tanken kommer osökt på när man ser
att Svenskt Näringsliv ska presentera en
studie om rekyleffekterna i svensk klimatpolitik. Man gör det genom att hänvisa till
en studie av Professor Runar Brännlund
vid Umeå Universitet som, säger man: “...
rönt uppmärksamhet [utanför Sveriges
gränser]. Studien visar på en motverkande effekt av energieffektivisering, där en
20 procentig effektivisering av energiförbrukningen i Sverige skulle öka utsläppen
med 5 procent”. Och det är ju inte så kul
om så skulle vara fallet.
Centralt för resonemanget är att när
man effektiviserar sparar man pengar
och dessa kan man lägga på något annat
som också kräver energi. T.ex. köra mer
med sin bil därför att det är billigare per
mil (direkt effekt) eller resa på semester
till avlägsna länder med flyg (indirekt
effekt). Därför blir inte de bedömda besparingarna så stora som man hoppats
utan blir reducerade. Brännlund går
längre och säger att emissionerna t.o.m.
ökar! Det korrekta uttrycket borde emellertid vara ”skulle kunna öka”.
Men det måste observeras i hela detta resonemang om rekyleffekter att individernas (och samhällets) “nytta” ökat.
Man får mer för de pengar som man lägger ned på energin.
Men nu fastnar vi också i ett resonemang som börjar likna Akilles och

sköldpaddan, d.v.s. i detaljer och som
om Sverige vore det enda land som skulle effektivisera och bara med en liten del
(20%). Det globala problem som vi står
inför är att ALLA måste minska sina utsläpp i storleksordningen 80% över några få decennier. Att välja att skjuta upp
detta är inte särskilt klokt om man inte
vill komma obönhörligt på efterkälken
på världsmarknaden.
Den studie som Svenskt Näringsliv
åberopar har inte tagit hänsyn till all den
teknik som vi har är i förändring. Låt

oss anta att den blir bränslenålare och
matas med bränsle med lågt eller inget
kol-innehåll. Varför skall vi då grunna
över just emissionsaspekten på det sätt
som görs? Man kan naturligtvis välja att
istället för att göra de tekniska förbättringarna tvinga fram en minskning av
energianvändningen med pris (läs skatter). Men om vi vill bibehålla så mycket
“nytta” som möjligt bör vi fokusera på
den tekniska effektiviseringen och inte
förfalla till dystra tankar om vi ska nå
ifatt sköldpaddan eller inte.

Förbundets första hedersmedlem

”Svenska Solskyddsförbundet har härmed nöjet att utnämna
Helena Bülow-Hübe, Energispecialist på Tyrèns AB, till förbundets första hedersmedlem. Detta som ett stort tack för allt arbete
och engagemang Helena visat under många år och som betytt så
mycket för utvecklingen och kunskapen inom vår bransch.”
Rickard Harrysson, ordförande i Svenska Solskyddsförbundet
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Utbildningar hösten 09
Dipl. Solskyddstekniker

Beräkningsverktyget ParaSol

Svenska Solskyddsförbundet
& Mälardalens Högskola
arrangerar kurs för blivande
dipl. Solskyddstekniker
17–19 november 2009, Västerås

Svenska Solskyddsförbundets kurs
i beräkningsverktyget ParaSol
Kursprogram:
• Bakgrund och historia
• Syfte och mål
• Exempel på simuleringar
• Låt oss vara praktiska
• Summering

Kursen motsvarar vid godkänd
tentamen 2,5 högskolepoäng

Tid:

26 november 2009 mellan
kl 10.00 – 17.00
Plats:
Hotell Scandic S:t Jörgen,
Stora Nygatan 35 i Malmö
Kursledare: Mattias Klasson,
Somfy Nordic AB
Kursavgift: 1500:- + moms för medlemmar
i Svenska Solskyddsförbundet
1950:- + moms för icke
medlemmar
I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe,
lunch och kursdokumentation

Kursen vänder sig till dig som önskar
fördjupad kunskap om solskydd och
vänder sig även till vvs-konsulter och
arkitekter m fl, som arbetar med solskydd redan i projekteringsstadiet.
Kursen behandlar bl a.
• Byggnadsfysik och infästningsteknik
• Termiskt inneklimat, solinstrålning,
energi i byggnader, ljuslära, länkning
av solljus, innovativa lösningar
• IT, CAD- ritteknik
• Ekonomi o juridik
• Styr och regler
• Beräkningsverktyget ParaSol.

Dator:
Anmälan:

För ytterligare information/kursprogram
och anmälan kontakta:
Magnus Gunnarsson
Svenska Solskyddsförbundet
Sankt Olofsgatan 41
521 35 Falköping. Tel: 0515-105 54.
Fax: 0515-105 03
e-post: info@solskyddsforbundet.se
www.solskyddsforbundet.se

Tag med bärbar dator om
möjlighet finns
Senast 23 oktober till Svenska
Solskyddsförbundet via e-mail,
telefon, fax eller per brev. Ange i
anmälan namn på deltagare och
företag med adress och kontakt-			
uppgifter. OBS! Anmälan är bindande 		
– får du förhinder, skicka en kollega.

Svenska Solskyddsförbundet, Sankt Olofsgatan 41
521 35 Falköping. Tel: 0515-105 54. Fax: 0515-105 03
e-post: info@solskyddsforbundet.se
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Tre nyheter

Facette® Gardiner

Skyline™ Panelgardiner
Nano Rullgardiner

HunterDouglas indroducerar tre nyheter till fönster och inredning som är
smarta och vackra förutom sina praktiska egenskaper. Nano Rullgardiner är
kompakta, dekorativa och mycket lätta att installera. Finns som enkel- och
dubbelkassett. Skyline™ Panelgardiner är ett nyskapande och sobert system
som passar vid fönster eller mitt i rummet. Med en panelbredd på 43 cm,
patenterad skena och bottentyngd jämte en stor kollektion vävar och färger
gör detta till en intressant nykomling. Facette® Gardiner är vackra, naturliga och exklusiva. Den unika väven tillsammans med mekaniken ger många
möjligheter att styra ljus och insyn. En riktig stämningshöjare!

Hunter Douglas Scandinavia
Telefon: +46-31-93 94 60
E-mail: info@hunterdouglas.se

