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Solskydd – en
självklarhet året runt!
Att solskydd även är till nytta under årets mörka
och kalla del var något bland det första jag fick
lära mig när jag kom in i solskyddsbranschen för
drygt fyra år sedan. Innan dess var min uppfattning att solskydd endast var till nytta för att undvika övertemperaturer inomhus och för mörkläggning i sovrum. Nu, när jag vet mer så är det
otroligt roligt att få vara med och sprida kunskapen om vad vår bransch kan erbjuda när det gäller ett behagligt inneklimat under årets alla årstider. Vi har lösningar och produkter som hjälper dig att få bukt med dina problem när det gäller övertemperaturer på sommaren, insyn, bländning, blekning av möbler och dessutom kan de
hjälpa dig så att den gratisvärme som strömmar
in genom fönstret en solig vinterdag stannar kvar
i rummet och byggnaden. En kombination av både utvändiga och invändiga solskydd ger dig goda
förutsättningar för en behaglig innetemperatur,
bra ljusförhållanden (reglering av naturligt ljus),
god utsikt och lägre elräkningar då man kan spara in på både kylaggregat och elbelysning.
Svenska Solskyddsförbundet jobbar hårt tillsammans med sina medlemsföretag för att få ut
budskapet om att solskydd är något som fyller
sin funktion året runt. Som en del i detta arbete har vi därför instiftat SOLSKYDDSDAGEN,
denna högtidsdag vill vi inte bara fira en gång
om året – utan två! Den första SOLSKYDDSDAGEN firades den 20-21 april i år och det var ett
40-tal butiker anslutna till Svenska Solskydds-
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förbundet som runt om i
landet hade extraöppet och
sparkade igång vårsäsongen.
Under denna högtidsdag hade man chansen att
få den senaste informationen om nya produkter,
vår bransch är så mycket mer än bara markiser
och persienner – produktbredden är mycket stor
och våra solskyddare kan erbjuda allt ifrån traditionella markiser och persienner till plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, fönsterjalusier, fasta solskärmar, solfilm, screens med mera.
Ja du ser – vi är rustade till tänderna! Man skall
ju heller inte glömma att ett solskydd också kan
vara en mycket trevlig inredningsdetalj, du kan
få solskyddet både att smälta in i eller att göra ett
intryck i rummet eller på fasaden.
Helgen den 28:e september så kommer vi
då att återigen fira SOLSKYDDSDAGEN och att
höstsäsongen startar, tillsammans med många av
våra duktiga medlemsföretag – passa då på att besöka ett medlemsföretag nära dig för att ta del av
erbjudanden, lösningar och tips för ett bra inneklimat året runt. Du hittar mer information om
vår nya högtidsdag på www.solskyddsdagen.se.
Välkommen!
Magnus Gunnarsson
Förbundssekreterare Svenska Solskyddsförbundet

Sätt hyresgästerna
i skuggan
Solavskärmning är en funktionell, kostnadseffektiv och långsiktigt
hållbar metod att ge kontorsfastigheter och bostäder ett vänligt
och behagligt inomhusklimat, berättar Anders Hall, energiexpert
på Svenska Solskyddsförbundet.

Är det då ett omöjligt uppdrag
att samtidigt tillgodose de individuella hyresgästernas rättmätiga krav på en hygglig arbetsmiljö
och en förnuftig driftsekonomi?

Stekande hett, eller kallt och dragit. Alla har vi någon gång knorratöver inomhusmiljön på jobbet eller i hemmet. Dessbättre är missförhållandena vanligtvis tillfälliga och
övergående. Men det hindrar inte
att brister i inomhusmiljön leder leder till sjukskrivningar och produktionsbortfall.
I detta sammanhang är det tre
faktorer som oftare än andra är orsak till korttidssjukskrivningar:
luftkvalitet, innetemperatur och ljusförhållande. Var och en för sig är

– Inte alls, menar Svenska Solskyddsförbundets energiexpert Anders Hall. Åtminstone vad gäller temperatur och ljusförhållanden kan solavskärmning komma med positiva bidrag om den planeras rätt. På
marknaden idag finns ett otal lösningar och kombinationer av tekniker och material för inom- och utomhusbruk som tillsammans kan lösa snart sagt varje utmaning på ett
tillfredsställande sätt.
En välgenomtänkt investering
kan snabbt betala sig själv. Studier
som gjorts vid Lunds tekniska högskola visar att en enkel solavskärm-

dessa faktorer hyfsat enkla att reglera. Men när det kommer till att hitta
en bra balans mellan alla tre blir det
genast mer komplicerat. Och ingenting blir enklare av att behoven och
kraven på var och en dessa faktorer
skiftar från person till person, beroende på ålder, vana, arbetsuppgifter
mm.
Många fastighetsförvaltare kan
också vittna om svårigheterna att till
en rimlig kostnadtillhandahålla en
behaglig inomhusmiljö åt dem som
bor och verkar i deras fastigheter.
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ning i kombination med sensorstyrd belysning gerstora energibesparingar – uppemot 50-60 procent av installerad kyleffekt – utan
att försämra arbetsmiljön, berättar
Anders Hall.
Ett annat praktiskt exempel är
Whilborgsfastigheten Skåneland 1
i västra hamnen i Malmö. Där integrerades solskyddet tidigt i planering och projektering i syfte att hålla förbrukningen av fastighetselunder 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
– Resultatet överträffade förväntningarna med råge. Man lyckades pressa förbrukningen med ytterligare nästan 30 procent och landade på lite drygt 50 kilowattimmar om året. Och, fortsätter Anders Hall, analyserna visar att solavskärmningen bidrar mer än förväntat till energibesparingen.
Men förutsätter inte det ett fullständigt automatiserat styrsystem som hela tiden kan se till att
optimerasolskyddet utifrån yttertemperatur, molnighet, tid på dygnet, hur många som är på kontoret, osv?

– Om man enbart ser till driftsekonomi är det bäst att låta automatiken
sköta allt, medger Anders Hall. Men
betydelsen av att tillåta individuell

styrning ska absolut inte underskattas. Erfarenheterna visar att det har
stor betydelse för trivseln och kundnöjdheten om hyresgästerna själva
kan reglera solskyddet. Behovet av
att kunna ta kontroll över tekniken,
eller åtminstone veta att man kangöra det, sitter djupt i den mänskliga naturen.
Det betyder emellertid inte att
denna möjlighet utnyttjas särskilt
flitigt, fortsätter Anders Hall. Med
ordentlig information om solskyddets funktion och betydelse minskar den manuella styrningen dessutom ytterligare. Den lilla ökning
av energiförbrukningen i form av
belysningsel, värme och eller komfortkyla som individuell manövrering trots allt generar ligger inom
gränsen för vad fastighetsförvaltaren kan acceptera, eftersom ökningen mer än väl kompenseras av
att hyresgästerna upplever en större
komfort, större trivsel, vilket också
betyder att de är nöjdare kunder.
Det finns också fysiologiska skäl
som talar för att tillåta viss manuell
reglering. Människor behöver olika mycket ljus för olika saker. Och
äldre personer behöver mer ljus än
yngre.
Forskarna brukar angevårt ljusbehov som ett förhållande i tre delar: 1:3:10. Det betyder att ett la-

FAKTA ANDERS HALL
Anders Hall har arbetat aktivt
med solavskärmning i olika
roller sedan 1993. Sedan 2002
arbetar han med Affärsutveckling Projekt på Somfy Nordic
AB. Han arbetar med energisamordning inom Svenska
Solskyddsförbundet sedan 2006
och är sedan 2007 styrelseledamot i Europeiska förbundet,
ES-SO, och Chairman of the
Marketing Committee sedan
2011.
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”En välgenomtänkt
investering kan
snabbt betala sig
själv”.
gom starkt ljus för att kunna läsa en
bok eller tidning, utan att bländas
är omkring 500 lux inom ett ganska snävt synfält ”rakt framför näsan”. Lyfter man blicken för att, säg,
titta på en person tvärs över skrivbordet, så vidgas synfältet till omkring 90 grader och ljusbehovet
blir ungefär tre gånger större. För
hela synfältet är motsvarande siffra
tio gånger högre än det lägsta värdet, eller runt 5000 lux.
– Tänk dig nu en arbetsplats, med
massor av människor i olika åldrar
som gör olika saker. Det säger sig
självt att alla inte kan jobba i samma
ljusförhållande. Personer som har sina datorer i närheten av stora fönster måste till exempel kunna minska ljusinsläppet för att kunna arbeta
vid sina bildskärmar utan att överanstränga ögonen, medan de som samlats i ett större sammanträdesrum
kanske vill ha in mycket ljus och luft
för att få en trivsam atmosfär, säger
Anders Hall.
forts. sid 15

Europeiskt
industriinitiativ

för bättre energihushållning
och klimatsmart omställning
Den europeiska solskyddsindustrin lanserade i slutet av 2012 ett program för
att understödja och uppmuntra investeringar i ökad energieffektivitet inom
EU. Initiativet är ett praktiskt stöd i strävandena att uppfylla målsättningarna i EU-direktivet för byggnaders energiprestanda, EPBD, säger Svenska
Solskyddsförbundets Anders Hall som arbetar med energi och miljöfrågor
för förbundet samt representerar Sverige i ES-SO.
Programmet, som presenteras i form av ett positioneringsdokument, förespråkar bland annat omedelbara informations- och utbildningsinsatser för att öka
medvetenheten om fördelarna med solavskärmning. Därutöver handlar det om
en uttalad strävan att stödja utvecklingen och ökat antagande av internationella standarder beträffande kvalitet och prestanda i solavskärmningsmaterial. På
liknande sätt ska användningen av simulering och designverktyg främjas, liksom framtagandet av mätmetoder som rättvist utvärderar olika solskyddssystem. Bakom initiativet står den europeiska solskyddsorganisationen ES-SO och
arbetet sker i nära samarbete med motsvarande industriorganisationer i Nordamerika och Asien.
– Som aktiv och engagerad medlem i den europeiska paraplyorganisationen
har Svenska Solskyddsförbundet ställt sig bakom innehållet i detta positioneringsuttalande, säger Anders Hall.
Solskydd är en underutnyttjad och underskattad teknik för att förbättra energihushållningen i våra fastigheter – både under varm och kall väderlek. För att
få ut största möjliga nytta av en solskyddsanläggning bör emellertid solskyddsexperter engageras redan från projektets allra första början. Det gäller oavsett
om det gäller nybyggnation eller renovering av fastigheter.
– Det här är en internationell kraftsamling för att öka medvetenheten om
vikten av och effektiviteten med energismarta solskydd – i såväl fastighetsbranschen som bland allmänhet och inte minst beslutsfattare och lagstiftare. Utvecklingen mot energieffektivisering via solavskärmning måste både stimuleras, uppmuntras men också styras målmedvetet av politiker och Boverket om
vi skall ha en rimlig chans att nå målen till 2020. Våren 2012 låg EU´s effektiviseringstakt mot ett slutmål på drygt 8%! Om resterande 12% skall klaras av
måste tydliga aktiviteter riktas mot det befintliga fastighetsbeståndet i Sverige. Nya fastigheter klarar sig bra av sig självt via rådande marknadskonkurrens
och möjlighet att utnyttja energimässigt bra teknik. Men det är betydligt svårare
med de fastigheter som redan finns idag, avslutar Anders Hall.
Positioneringsdokumentet hittar du i sin helhet på solskyddsforbundet.se.
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Reagerar på utomhusklimatet och skapar harmoni inomhus

Energieffektiv styrning av solskydd
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Styr solskydden efter faktiska väderförhållanden. Välj ett intelligent styrsystem från
Somfy för att nå gällande energikrav.

En nätt och vindstabil
solavskärmningsprodukt
som kan integreras i
fasaden för stilren
fönstermiljö.
www.riviera.se

För rådgivande information ta kontakt med Somfy, info.nordic@somfy.com.

www.somfyarchitecture.com
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Fasta och rörliga solavskärmningar – fasad och ventilationsgaller – s

”Genom att använda ljuspunkter riktade mot

solskydden
ta till vara aluminiumlamellernas
som
gerochspännande
arkitektur
reflekterande förmåga har man skapat speciella
ljuseffekter som leder till en spännande arkitektur”
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Solen till
nytta &
vinning
Praktisk guidebok i solskydd äntligen i svensk översättning
Kostnaderna är små, energivinsterna omedelbara och förbättringarna i komforten uppenbara –
ändå är det sällan som solavskärmningssystem effektivt integreras med andra komfortsystem som
värme, ventilation och luftkonditionering när byggnader projekteras eller renoveras. Sedan en tid
tillbaka finns det en pedagogisk guidebok, ”Hur man integrerar solavskärmning i energimässigt
hållbara byggnader”, som kan hjälpa till att råda bot på denna brist.
Boken, som ursprungligen kom till
genom ett samarbetsprojekt mellan de europeiska branschförbunden ES-SO och REHVA, har översatts till svenska och ges ut av Svenska Solskyddsförbundet. Den ger en
grundläggande introduktion i solinstrålningens fysik, en inblick i de olika egenskaperna hos fönsterglas och
hur dessa faktorer påverkar energibalansen i fastigheter med eller utan solavskärmningssystem.
Bokens huvudsakliga fokus ligger på solskyddets betydelse för
fastighetens energikonsumtion med
avseende på såväl kylning och uppvärmning som belysning. Men här
finns även praktisk vägledning för
den som ska välja och installera system för solavskärmning. Dessutom
ägnas underhåll och service av installationer särskild uppmärksamhet, eftersom detta är en ofta förbisedd del av fastighetsskötseln.

– Vi såg tidigt att guideboken
var mycket uppskattad och efterfrågad bland REHVA:s många medlemmar i Europa, förklarar Svenska Solskyddsförbundets förbundssekreterare Magnus Gunnarsson.
Därför beslutade vi att ordna en
svensk översättning. Alldeles uppenbart finns det ett väldigt sug efter den här sortens kunskap utanför solskyddsbranschen och vi är
väldigt glada över att vi nu kan tillfredsställa det behovet, säger Magnus Gunnarsson.
Att det även finns pengar att spara med solavskärmning – och det i
flera led – är obestridligt. Det menar Anders Hall från Svenska Solskyddsförbundets energigrupp och
medförfattare till såväl den engelska som den svenska upplagan av
solskyddsguiden.
– Omkring 40 procent av energikonsumtionen i Europa går till upp8

värmning, belysning, ventilation,
luftkonditionering osv, i byggnader
av olika slag. Ska vi ha en realistisk
chans att nå de mål som satts upp
om att minska energiförbrukningen
från dagens cirka 250 kWh/kvm till
100 eller, ännu hellre 50 kWh/kvm,
så måste solskydd inlemmas mycket tidigare i byggprojekten – det gäller vid såväl nybyggnation som vid
renoveringar, reparationer och tillbyggnader. Vi tror att guideboken
kan vara ett praktiskt verktyg för
arkitekter, byggherrar, projektledare och andra som vill vara med och
bidra till ett energisnålt och långsiktigt hållbart fastighetsbestånd,
framhåller Anders Hall.
Ett genomtänkt och välintegrerat solavskärmningssystem ser till
att hålla den värsta sommarvärmen
ute, vilket minskar behovet av komfortkyla. Samtidigt kan det också bidra till uppvärmningen under

den kallare delen av året genom att
se till att den värme som vintersolen
ger utnyttjas på bästa sätt.
Det ger inte bara lägre driftskostnader.
– Solskyddets bidrag till temperaturregleringen i fastigheten gör att man
kan dra ner dimensionerna på andra
anläggningar, inte minst luftkonditioneringen. Därigenom har investeringen i solskydd i många fall betalt sig själv innan anläggningen ens
är tagen i drift, konstaterar Anders
Hall. Och då har vi inte ens börjat
räkna på vad de mer indirekta effekterna i form av förbättrad inomhusmiljö och ökad trivsel betyder
för produktiviteten hos den personal som är verksam i fastigheten, avslutar Anders Hall.

REHVA, Federation of European Heating, Ventilation and Airconditioning Associations, är en europeisk organisation för företag
verksamma inom värme, ventilation och luftkonditionering,som representerar
mer än 100 000 yrkesverksamma experter i 28 länder. Organisationen arbetar för att förbättra komforten och energihushållningen i offentliga och privata byggnader. REHVA stödjer även forskning och utveckling som bidrar till energieffektivisering och införandet av förnyelsebara energikällor.
ES-SO, European Solar-Shading Organization, är en paraplyorganisation för den europeiska solskyddsindustrin som sysselsätter mer än 400 000
personer. Målet för organisationen är i första hand att informera om de omfattande energibesparingar som effektiv solavskärmning möjliggör samt att
bidra till en ökad kompetens i de egna leden. Organisationen strävar också
efter att vara en kontaktyta mellan dess medlemmar och berörda europeiska
myndigheter och makthavare.

Beställning av boken
Mejla din beställning till info@solskyddsforbundet.se
Ange antal, leverans- och fakturaadress i beställningen.
Ordinarie pris: 485:-/st
10 – 25 st: 300:-/st
>25 st: 200:-/st
Skolor/universitet: 100:-/st
Antal sidor: 74. Moms och frakt tillkommer på ovanstående priser.

Solavskärmning,
ljusreglering och
gardinupphängning

www.luxaflexproject.se
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Utbildning lönar sig, brukar det heta. Påståendet
gäller i allra högsta grad utbildningen till diplomerad
solskyddstekniker.
rar utbildningen ungefär fyra högskolepoäng. Kursdeltagarna är ofta en väldigt heterogen grupp vad gäller ålder, branscherfarenhet, utbildningsbakgrund och studievana. En del deltagare har inte suttit i skolbänken på
många år. Ändå är studieresultaten väldigt bra, menar
Robert Öman, universitetslektor i byggnadsteknik och
huvudansvarig för kursen. Han har snart tjugo års erfarenhet av uppdragsutbildningar och förklarar det goda
utfallet med att deltagarna aktivt har sökt sig till kursen
och att de är starkt motiverade när de bänkar sig till föreläsningarna.

– Från första dagen märkte vi vilken stark positiv inverkan utbildningen hade på vårt företag. Det råder inga
tvivel om att de kunskaper vi fick med oss från kursen
bidragit till att generera oerhört mycket affärer, säger
Anders Berkander, solskyddstekniker på Thoréns Markis & Persienn i Lerum. Nu kan vi på ett helt annat sätt
hjälpa våra kunder att spara såväl energi som pengar.
Anders Berkander är långt i från ensam i sin övertygelse. Det finns många solskyddsföretag runt om i landet
som kan vittna om liknande lyft sedan någon eller några
i personalen blivit diplomerade solskyddstekniker.
Utbildningen har tillkommit på initiativ från Svenska Solskyddsförbundet och ges i nära samarbete med
Mälardalens högskola i Västerås. Under två intensiva
dagar gnuggas kursdeltagarna i allt från byggnadsteknik och infästningsteknik till analys av fastigheters energibalans och beräkningar av olika anläggningars livscykelkostnader. Utöver tiden i skolbänken krävs runt
två veckors egenstudier på heltid för att klara den avslutande skriftliga tentamen. Innan diplomet kan hämtas ut måste kursdeltagarna även lämna in och få ett
projektarbete godkänt. Målet är, enligt kursplanen, att
de ska få ”en god förståelse för hur solskydd kan bidra
till bättre inneklimat, energihushållning, bättre ekonomi och en positiv miljöpåverkan”.
Kursen ges en gång per år och har i sin nuvarande
utformning funnits sedan 2011. Allt som allt motsva-

Kunskaperna kommer omedelbart till nytta

– Ett annat viktigt skäl till att kursdeltagarna lyckas så
bra är att vi huvudsakligen jobbar med tillämpad teknik. Visst är kursmaterialet och övningarna teoretiska,
men det är teori som är anpassad för en väldigt bred målgrupp. De krävs inga förkunskaper i matematik eller fysik, istället ser vi till att problem och frågeställningar avhandlas på ett praktiskt plan som alla kursdeltagare kan
förstå och relatera till. De övningar och beräkningar vi
gör blir därför väldigt praktiska och tillämpade, förklarar Robert Öman, som tillsammans med ett par kollegor
på högskolan håller i de olika föreläsningarna.
Kunskaperna kommer omedelbart till nytta i vardagen, intygar Anders Berkander som avslutade kursen
2012.
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Bättre kommunikation

– När det kommer till solskydd är det uppenbart att
arkitektföretag inte vet så mycket om hur det fungerar
och vilka funktioner som finns. Detsamma gäller bland
byggföretagen. Genom att gå kursen har jag inte bara
fått de praktiska verktygen för att övertyga mina kunder
om solskyddets betydelse för såväl energihushållningen
som komforten i en fastighet. Jag har även fått en solid
teoretisk grund att stå på och ett språk som både arkitekter och byggare förstår, berättar Anders Berkander.
– Trots att vi är ett förhållandevis litet företag möts
vi och vår kunskap numer med tydlig respekt också av
sådana giganter som Skanska, NCC och Peab.
Likande erfarenheter har Peter Uttke, solskyddsteknikeroch delägare i företaget Ljus & Comfort i skånska Åhus, gjort. Innan han gick kursen, vilket han gjorde år 2011, kunde han uppleva att det var svårt att förklara för kunderna hur solskydd kan bidra till energieffektiva, resurssnåla och miljövänliga fastigheter. Och
då var det givetvis också svårt att övertyga dem om att
göra den sortens investering.
– För mig innebar kursen att jag fick en väldigt bra
förståelse för vad vi egentligen håller på med. Det gav
en mycket bättre helhetsbild av hur olika system – värme, komfortkyla, ventilation, belysning och solskydd –
hänger ihop, samverkar och påverkar varandra. Och då
fick jag plötsligt helt andra förutsättningar att berätta
för kunderna vad våra lösningar kan åstadkomma.
Som exempel tar Peter Uttkte att ett energieffektivt och arkitektoniskt modernt hus periodvis kan visa
sig olidligt att bo eller arbeta i om stora glasade partier
medger en okontrollerad solvärmeinläckning. Det betyder bland annat sämre komfort och missnöjda hyresgäster. Sådana misstag kan enkelt undvikas om en solskyddsexpert kopplas in i projektet. Och ju tidigare det
görs, desto mindre kostsamt blir det, betonar han.
Med verklighetsbaserade exempel i kombination
med olika slags beräkningar förmår Peter Uttke och
hans kollegor numera övertyga kunderna om att solskydd kan täppa byggnadernas läckage av energi och
pengar – och det till ett pris som är bråkdel av de totala byggkostnaderna.

Deltagarna har aktivt sökt sig till kursen och de är starkt motiverade,
därför blir också studieresultaten väldigt bra och kunskaperna kommer
omedelbart till nytta i vardagen.

– Om man tittar på hur vi jobbar med de här frågorna idag och jämför med hur det såg ut för, säg, fem
år sedan, så går det knappt att känna igen vårt företag,
säger han.
Även Anders Berkander framhåller hur kursen har
gett en bättre helhetssyn och djupare insikter i hur man
kan jobba med att förbättra en fastighets energihushållning, dess inneklimat och dess driftsekonomi.
Fakta stödjer argument

– Tidigare jobbade vi ganska amatörmässigt med de här
frågeställningarna. Vi anade att solskydd har stora förtjänster, men kunde inte hitta några riktiga belägg för
det. Nu kan vi ta fram hårda fakta som stödjer våra argument. Det är professionellt och vetenskapligt på ett
helt annat sätt än tidigare, menar Anders Berkander. Vi
kan inte bara räkna ut hur mycket det finns att spara på
ett genomtänkt solskydd, utan också visa att ju mer du
investerar i solskydd, desto mer kan du spara.
Både Anders Berkander och Peter Uttke är förvånande över att kunskapen om solavskärmning är så dåligt
spridd i byggbranschen som helhet. Åtminstone ett av
de stora byggbolagen i Sverige har inte ens med solskydd
som en egen kategori för företag som vill anmäla sig som
underleverantörer. Det sorteras in under trädgårdsanläggare eller något sådant, säger Anders Berkander.
Några sådana brister kommer varken att finnas på
Thoréns Markis & Persienn i Lerum eller på Ljus &
Comfort i Åhus i framtiden. De planerar att skicka fler
medarbetare till Mälardalens högskola och utbildningen till diplomerad solskyddstekniker.

FAKTA Diplomerad SolskyddsteknikeR
Diplomerad Solskyddstekniker innebär att man genomgått en utbildning som syftar till
att ge deltagarna en god kunskap i hur solavskärmning bidrar till ett bättre inneklimat,
energihushållning, bättre ekonomi och en positiv miljöpåverkan.
Utbildningen görs i samarbete med Mälardalens Högskola. Kursen motsvarar fyra högskolepoäng och är exklusiv för Svenska Solskyddsförbundets medlemsföretag.

11

DIPLOMERAD

SOLSKYDDS
TEKNIKER
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Vi är medlemmar i
Svenska Solskyddsförbundet
Företag
Adress
AH:s Group AB
Skäggebyvägen 40
AH:s Group AB (filial)
Tornbyvägen 3
AH:s Group AB (filial)
Fredriksdalsgatan 45
Alusol AB
Stora Torggatan 24
AMA Norrland AB
Plåtslagarvägen 15
Antman & Nyström Solskydd AB
Sjöviksvägen 56
Aulin & Bäck Produktions AB
Röseskärsgatan 10
Bennströms Solskyddsgruppen AB
Gjutjärnsgatan 1
Björneröd Solskydd AB
Datavägen 12 B
BOSE Markiser
Ugglevägen 34 A
Brian Udrup AB (Sun Off Stockholm)
Ekhagsvägen 4
Bryma Industrier AB
Södra Hildedalsgatan 4
Bröderna Gustafsson AB
Agdas väg 2
CG Lindh AB
Krangatan 2-4
City Kej Produkter AB
Jägarvallsvägen 8
City Kej Produkter AB (filial)
Solåsvägen 8
City Kej Produkter AB (filial)
Platinagatan 1
Dickson Constant Nordiska AB
Kolgruvegatan 9
Draper Europe AB
Västervallvägen 6
elero AB
Ridspögatan 10
Eneroths Markiser AB
Verkstadsgatan 10
Erco Systems AB
Smedtorpsvägen 3
Falestam Markis & Bygg
Surtäppsvägen 2
Fönster Design AB
Wollmar Yxkullsgata 15
Fönster Design AB (filial)
Upplandsgatan 44
GSW Rullgardiner AB
Sorterargatan 14
Gävle Persienn & Markis AB
Brynäsgatan 24
Haga Solskydd AB
Paternostervägen 37
Hallands Markis & Persienn HB
Kanslistvägen 8
Hammerglass AB
Åkagårdsvägen
Hestra Markisfabrik AB
Mogatan 40
Holmgrens Trading AB
Vendelsövägen 17
Hunter Douglas Scandinavia AB
Sandbergsvägen
Hunter Douglas Scandinavia
Sandbergsvägen
- AMA Design (filial)
Härnösands Persienn & Markis AB
Södra Vägen 3-5
Karlstad Solskydd AB
Sågverksgatan 20
KD Solskydd AB
Kranvägen 1
Kungälvs Solskydd AB
Utmarksvägen 18
Lagun Markis & Persienn AB
Dalvägen 3
Lero Solskydd AB
Stenkumla väg 34
Ljus & comfort AB
Sandvaktaregatan 16
Ludvig Svensson AB		
Lunex AB
Faktorvägen 2
Luxaflex Scandinavia AB
Tråddragarleden 41
M R P Täby Markis & Persienn AB
Tillverkarvägen 8
MANI Solskyddsprodukter AB
Södra Järnvägsgatan 57
Markis & Persiennfabriken i Småland
Arabygatan 19
Markismotor Norden AB
Åkervägen 2
Mema Markiser AB
Skepparegatan 7
Miljöma AB
Kindgrensgatan 3
MP Solskydd AB
Värmevägen 2
NiBo Solskydd AB
Vretgränd 12
Niklasson Markiser AB
Sockengränd 2
Närkes Persienn & Markis HB
Ringgatan 28
o.p. Sunsystem AB
Idrottsvägen 10 C

Postnr & Ort
612 44 Finspång
582 73 Linköping
602 23 Norrköping
288 32 Vinslöv
861 36 Timrå
117 58 Stockholm
421 57 Västra Frölunda
721 33 Västerås
436 32 Askim
131 44 Nacka
114 18 Stockholm
417 05 Göteborg
457 32 Tanumshede
441 38 Alingsås
584 22 Linköping
553 03 Jönköping
602 23 Norrköping
417 07 Göteborg
302 50 Halmstad
213 77 Malmö
434 42 Kungsbacka
451 75 Uddevalla
740 10 Almunge
118 50 Stockholm
113 28 Stockholm
162 50 Vällingby
802 84 Gävle
121 49 Johanneshov
311 39 Falkenberg
269 71 Förslöv
330 27 Hestra
135 51 Tyresö
441 39 Alingsås
441 39 Alingsås

Telefon
0122-16481
013-131009
011-126920
044-81330
060-573950
08-51023215
031-475277
021-101280
031-287949
08-7472225
08-6560120
031-238070
0525-20571
0322-668330
013-212580
036-162540
011-136535
031-500095
035-144290
040-545725
0300-18535
0522-670180
018-363885
08-6681420
08-6430232
08-388490
026-106630
08-6000851
0346-12810
0431-25000
0370-334900
08-7123595
0322-650160
031-7441900

Hemsida				
SOLSKYDDS
www.ahsgroup.se
TEKNIKER
SOLSKYDDS
www.ahsgroup.se
TEKNIKER
SOLSKYDDS
www.ahsgroup.se
TEKNIKER
SOLSKYDDS
www.alusol.se
TEKNIKER
www.amanorrland.se
www.ansolskydd.se
www.aulinback.se
www.bennstroms.se
www.bjornerods.se
www.bosemarkis.se
SOLSKYDDS
www.sunoff.se/stockholm
TEKNIKER
www.bryma.se
www.br-gustafsson.se
SOLSKYDDS
www.lindhs.com
TEKNIKER
SOLSKYDDS
www.city-kej.se
TEKNIKER
SOLSKYDDS
www.city-kej.se
TEKNIKER
SOLSKYDDS
www.city-kej.se
TEKNIKER
SOLSKYDDS
www.dickson-constant.se
TEKNIKER
www.drapersolskydd.se
www.elero.se
www.markis.se
SOLSKYDDS
www.erco.se
TEKNIKER
www.falestam-markis.se
SOLSKYDDS
www.fonsterdesign.se
TEKNIKER
SOLSKYDDS
www.fonsterdesign.se
TEKNIKER
www.gsw.se
www.gavlepersienn.se
www.hagasolskydd.se
SOLSKYDDS
www.persiennfabriken.com
TEKNIKER
www.hammerglass.se
www.hestramarkis.se
www.holmgrens.eu
SOLSKYDDS
www.nordic-light.com
TEKNIKER
SOLSKYDDS
www.amadesign.se
TEKNIKER

871 40 Härnösand
652 21 Karlstad
693 33 Degerfors
442 39 Kungälv
740 46 Östervåla
621 47 Visby
296 35 Åhus
511 82 Kinna
434 37 Kungsbacka
334 32 Anderstorp
187 11 Täby
931 32 Skellefteå
352 46 Växjö
149 45 Nynäshamn
602 27 Norrköping
554 74 Jönköping
264 39 Klippan
753 22 Uppsala
120 40 Årsta
703 42 Örebro
370 24 Nättraby

0611-15549
054-853303
0586-40120
0303-64496
0292-70730
0498-214715
044-288990
0320-209200
0300-12920
0371-89500
08-7320330
0910-85285
0470-711880
08-51942280
011-104270
036-120070
0435-14960
018-130170
08-7229015
019-182688
0455-52530

www.skugga.net
www.karlstad-solskydd.se
www.kd-solskydd.se
www.kungalvssolskydd.se
www.lagun.se
www.lerosolskydd.se
www.ljusochcomfort.se
www.ludvigsvensson.com
www.lunex.se
www.luxaflex.se
www.mrp.se
www.manisolskydd.se
www.markispersienn.se
www.beckermotor.se
www.mema-markiser.com
www.miljoma.se
www.mpsolskydd.se
www.nibo.se
www.niklassons.nu
www.narkesmarkis.se
www.opmarkis.se
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Svenska Solskyddsförbundet har samlat branschens
ledande tillverkare och lokala solskyddstekniker.
Våra medlemsföretag tillverkar och saluför produkter
av högsta kvalitet samt tillhandahåller alla typer av
lösningar vilket gör det lätt för dig som kund att få
den stil och funktion du vill ha på ditt solskydd.

Företag
Persienn Service i Kristinehamn AB
Persiennexperten Svenska AB
Persiennkompaniet Norden AB
Persiennproducenterna AB
Perstorps Persienn AB
PG:s Persienn & Markisservice AB
Primetex AB
Primetex Linköping (filial)
Primetex Malmö (filial)
Primetex Norrköping (filial)
Primetex Stockholm (filial)
ProMotor i Malmö AB
Reflektor i Alingsås AB
Riviera Markiser & Persienner AB
RJ Markis AB
Rullux Markis & Persienn AB
Rullux Markis & Persienn AB (filial)
Rullux Markis & Persienn AB (filial)
Rullux Markis & Persienn AB (filial)
Rullux Markis & Persienn AB (filial)
Rullux Markis & Persienn AB (filial)
Rylanders Persienn & Markis AB
Sandatex i Borås AB
Scandi Blinds 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
Somfy Nordic AB
- Design Center GoSoft (filial)
Stockholms Stål & Markis AB
Sunteam AB
Svenska Jalusi AB
Svenska Lamella V-Persienn & Markis AB
Thoréns Markis o Persienn AB
Tibrings Markis & Persienn AB
Tjörnbrons Hantverk AB
Tvååkersmarkisen AB
Tvååkersmarkisen AB (filial)
Tvååkersmarkisen AB (filial)
Tvååkersmarkisen AB (filial)
Tvååkersmarkisen AB (filial)
Tvååkersmarkisen AB (filial)
Ultraco Markiser AB
Wallners Persienn & Markis AB
Wallners Persienn & Markis AB (filial)
Wallners Persienn & Markis AB (filial)
Vestamatic Scandinavia AB
Westerås Markiser AB
Västerviks Markis & Persienn AB
Växjö Markisfabrik AB
Åkes Fabriker AB
Älvsjö Markis & Persienn AB

Adress
Strandvägen 1
Stenyxegatan 16
Gjutargatan 12
Storängsgatan 38
Verkstadsgatan 1
August Barks gata 11
Industrivägen 4
Tornbyvägen 3, Tornet
Norra Grängesbergsgatan 19
Fredriksdalsgatan 45
Storgatan 38
Ringugnsgatan 10
Drottninggatan 30
Kvistvägen 1
Fornminnesvägen 7-9
Kalkstensvägen 31
Dalbyvägen 22
Hälsovägen 33
Nässelvägen 5
Malmövägen 5
Vallaplan
Johannishusvägen 4
Göteborgsvägen 175
Brodalsvägen 1 D
Tungatan 2
Kantyxegatan 25 L
Garnisonsgatan 12
Hammarbacken 6 B
Björkbornsvägen 1
Järnvägsgatan 36
Limstensgatan 6
Almekärrsvägen 11

Postnr & Ort
681 38 Kristinehamn
213 76 Malmö
112 48 Stockholm
136 72 Vendelsö
284 34 Perstorp
421 32 V:a Frölunda
433 61 Sävedalen
582 72 Linköping
214 50 Malmö
602 23 Norrköping
114 15 Stockholm
216 16 Limhamn
441 30 Alingsås
433 48 Partille
186 22 Vallentuna
224 78 Lund
224 60 Lund
254 35 Helsingborg
291 59 Kristianstad
271 50 Ystad
582 46 Linköping
372 74 Listerby
504 63 Borås
433 38 Partille
853 57 Sundsvall
213 76 Malmö
254 66 Helsingborg
192 05 Sollentuna
691 33 Karlskoga
521 33 Falköping
216 16 Limhamn
443 39 Lerum

Bodaängsvägen 7
176 74 Järfälla
Thåstorp 7
432 68 Veddige
Ovädersgatan 10
418 34 Göteborg
Jämtlandsgatan 120
162 60 Vällingby
Åsenvägen 2
443 39 Lerum
Skatvägen 1
815 44 Tierp
Göteborgsvägen 24
444 30 Stenungsund
Argongatan 8
431 53 Mölndal
Värnamovägen 2
432 32 Varberg
Flygaregatan 12
302 38 Halmstad
Lilla Hantverksgatan 7
434 21 Kungsbacka
Döshultsvägen 658/Stenbutiken
253 65 Viken
Strandvägen 33
444 31 Stenungsund
Byvägen 22
438 23 Landvetter
Hantverkargatan 18
781 28 Borlänge
Slaggatan 25
791 79 Falun
Stationsgatan 6
793 39 Leksand
Seatons Allé 6
443 32 Lerum
Tunbytorpsgatan 16
721 37 Västerås
Folkparksvägen 60
593 62 Västervik
Annavägen 2 B
352 46 Växjö
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala
Skeppstavägen 27
124 30 Bandhagen
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Telefon
Hemsida
0550-80070
www.persienn-service.com
040-6675700
www.persiennexperten.se
08-4410080
www.persiennkompaniet.se
08-7734066/34
www.persiennproducenterna.se
0435-30000
www.perstorpspersienn.se
031-221760
www.pg-markis.se
031-268206
www.primetex.se
013-131013
www.primetex.se
040-190609
www.primetex.se
011-185300
www.primetex.se
08-6609572
www.primetex.se
040-150290
www.promotorab.com
0322-10146		
031-260026
www.riviera.se
08-51171051
www.rjmarkis.se
046-160150
www.rullux.se
046-160150
www.rullux.se
042-125700
www.rullux.se
044-190180
www.rullux.se
0411-66990
www.rullux.se
013-353050
www.rullux.se
0457-31425
www.rylandersmarkis.se
033-206250
www.sandatex.se
031-440520
www.umbrasolskydd.se
060-612202
www.sidsjopersiennomarkis.se
040-295100
www.skanskfonstermiljo.se
042-161635
www.solflex.se
08-59469990
www.sollentunamarkis.se
0586-30905
www.solskyddsspecialisten.se
0515-15233
www.solskyddsteknik.com
040-165900
www.somfy.se
0302-18020
www.somfy.se
08-6563600
0340-15066
031-538020
08-875987
0302-51340
0293-71100
0303-83232
031-272045
0340-480300
035-213151
0300-16969
042-122123
0303-16777
031-917054
0243-87025
023-20260
0247-797800
031-7573400
021-4707480
0490-12658
0470-25350
018-122200
08-6478100

www.sm-markiser.se
www.sunteam.se
www.jalusi.se
www.vpersienn.se
www.thorens.nu
www.tibrings.com
www.tjornbrons.se
www.tvaakersmarkisen.se
www.tvaakersmarkisen.se
www.tvaakersmarkisen.se
www.tvaakersmarkisen.se
www.tvaakersmarkisen.se
www.tvaakersmarkisen.se
www.ultraco.se
www.wallnerspersienn.se
www.wallnerspersienn.se
www.wallnerspersienn.se
www.vestamatic.com
www.westerasmarkiser.se
www.vasterviksmarkis.se
www.vaxjomarkisfabrik.se
www.akespersienner.se
www.amop.se
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Solskyddspriset
vinnarna 2011 och 2012
Senaste utgåvan av Solskyddsaktuellt kom ut våren 2011 och sedan dess har Svenska Solskyddsförbundet hunnit kora två pristagare till det mycket prestigefyllda utmärkelsen Solskyddspriset.
Denna utmärkelse delas ut i samband med Solskyddsförbundets årliga kongress och det brukar
vara högklassiga bidrag gällande färdigställda solskyddsinstallationer på kommersiella byggnader,
både nybyggnationer och befintliga, som skickas in från medlemsföretagen.
Vinnande bidrag 2011: ”Ice Cube”, Världskulturmuseet i Göteborg från Erco Systems

Vinnande bidrag 2012: ”Bengt Dahlgren AB,
Göteborg” från Thoréns Markis & Persienn

I byggnaden är det utställningar i form av konst i alla dess
former. Aktiva konstnärer ställer ut med olika teman samt
uppträdande och seminarium hålls i ”Icecube”, här finns
även café, restaurang och konferensutrymmen. ”Icecube”
är utformad så att solljuset kommer in i byggnaden från tre
väderstreck, förutom taket, – norr, öster och söder. Detta innebär ett stort ljusinsläpp. Befintliga solskyddsgardiner på öster- och norrfasad installerades av Erco Systems
vid uppförandet av bygganden och dessa byttes ut mot
solskyddsgardiner med absorberande akustik egenskaper
i samma systemutförande. Då det framförs olika typer av
uppträdanden som kräver mycket avancerad ljudutrustning som är dyr att hyra för att undvika efterklang så användes gardinväv med goda egenskaper för akustik.

Byggnaden används av Bengt Dahlgren AB är ett
privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Byggnaden är en utav de mest energisnåla byggnaderna i
Göteborgsområdet, vilket har varit Bengt Dahlgren
AB:s vision.

Juryns motivering:
”För att på ett smidigt sätt tillgodose kundens önskemål om att
skärma bort solen och att samtidigt lösa ett annat stort problem i
huset har man lyckats att skapa en lösning där man inte behöver
2 separata system. Man har med denna produkt lyckats med att
lösa både problemet med värme samt ta bort den klang i lokalen
man inte vill ha, genom att använda rätt produkt med rätt väv.”
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Juryns motivering:
”På ett stilfullt och vackert sätt har Thoréns Markis & Persienn lyckats få en ganska tråkig produkt att vara snygg i
sin rätta miljö. Med användande av rätta färger ”smälter”
denna anläggning in. Solskyddet i kombination med den
stora styrningsmöjligheten skapar ”rätt” energibehov vilket har bidragit till att brukaren sparar energi mer än beräknat.”

Ladda hem Solskyddsappen!
Svenska Solskyddsförbundet vill ligga i framkant när det gäller
kommunikation och information från solskyddsbranschen och har
nu utvecklat den första heltäckande applikationen som innehåller
information om och från Solskyddsförbundet och dess medlemsföretag.
Solskyddsappen vänder sig till alla som är intresserade av
solskydd och som vill veta mer om dess fördelar när det gäller en
behagligare innemiljö och möjlighet till energibesparing året runt.
I appen presenteras samtliga våra medlemmar, både återförsäljare
och grossister/leverantörer, som löpande informerar och tipsar
om produktnyheter och det mesta som har med solskydd att
göra. Dessutom hittar du genom kartfunktionen till din närmaste
solskyddsbutik. Från Svenska Solskyddsförbundet presenterar vi
löpande bransch- och förbundsrelaterade nyheter
Solskyddsappen finns nu tillgänglig för alla som har en iPhone eller
iPad. Den kommer under våren 2013 även att finnas tillgänglig
för Androida telefoner.

Sätt hyresgästerna i skuggan, forts. från sid 5

För maximal flexibilitet och effektivitet i en anläggning bör man, enligt Anders Hall, ha en dubbel uppsättning dynamiska solskydd i varje fönster – ett på utsidan
för att reglera fastighetens energibalans och ett på insidan för en individuellt anpassad ljusreglering. En sådan
investering är ekonomiskt försvarbar, anser han.
Anders Hall lyfter fram två intressanta exempel i Sverige på effektiv solavskärmning: Skåneland 1 och VVSfirman Bengt Dahlgren ABs huvudkontor i Mölndal.
– Båda dessa projekt bygger på den enkla men verkningsfulla strategin att solskyddet ska vara den primärt
aktiva komponenten i fasaden medan övriga system,
som till exempel belysning och ventilation, ska var mer
reaktiva och kompletterande.Det är så att säga solskyddet som gör grovjobbet, medan de andra systemen står
för finjusteringarna.
Vi bygger allt tätare och mer välisolerade hus. Det är
givetvis bra ur många aspekter, framhåller Anders Hall.
Men, menar han, utan ett genomtänkt solskydd riskerar vi hamna i en paradoxal situation där energiförbrukningen blir allt lägre medan risken för ”överhettning”
blir allt större.

Att släppa in så mycket som möjligt av det naturliga
ljuset på våra arbetsplatser är viktigt, understryker han
och hänvisar till medicinska forskningsrön. Sol- eller
dagsljus behövs för att styra kroppens kortisolproduktion. För litet av detta uppiggande hormon påverkar
vår dygnsrytm, vilket kan göra oss trötta, griniga och
improduktiva.
– Allt detta har man tydligen redan insett i Norge.
Deras byggregler ställer numera mycket tydliga krav
på mängden tillgängligt dagsljus för de människor
som arbetar och vistas i byggnaderna. Liknande minimikrav på g-värdet borde absolut finnas även i Sverige. Det skulle betyda väldigt mycket för att skapa bättre och hälsosammare inomhusklimat.
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