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Informationsmöte i Malmö

en 7:e september höll föreningen ett regionalt
informationsmöte. Styrelsen presenterade
sig själva och vad föreningen har på agendan
i dagsläget. Mycket av mötet lämnades öppet för
diskussioner kring branschproblem men också
fokus på våra stora möjligheter till att utvecklas och ta plats
i byggprocessen. Viktigaste frågorna handlade om framtida
kompetensförsörjning och bristen på framförhållning i alla
led.

Vad gör föreningen idag?
» IF-skolan, moderniseras och effektiviseras.
» Boverket uppvaktas i syfte att uppmärksamma vår bransch
(möte 19/9).
» Diskussioner med SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) – Energieffektivisering i befintliga fastigheter och
nyproduktion.

»
»
»

»
»

 obbying bedrivs tillsammans med EEF (Energi EffektiviseL
rings Företagen).
Informationsmöten med konsulter, fastighetsägare med
flera.
Kompetensbåten 2017, IF-skolan kommer att delta. Ombord
finns bland annat gymnasieminister Anna Ekström, lärare
och skolledare från yrkesprogrammen, företrädare från
arbetsgivare och fack samt beslutsfattare inom Svenskt Näringsliv.
Fastighetsbranschens Energidag 2017. (Göteborg 26/9, Stockholm 28/9.)
Regionala medlemsträffar.

Mötet avslutades med en trevlig kväll tillsammans på boule
banan med fortsatta branschdiskussioner.
Stort tack till Er som tog er tid att delta, vi fick med oss mycket givande synpunkter och idéer. På återseende!
n
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Ny ordförande,
igen…
Då Anders Olausson valt att lämna
isoleringsbranschen för att anta nya utmaningar i närliggande bransch så har
styrelsen valt att utse Håkan Eriksson till
ny ordförande i föreningen.
Håkan äger och driver tillsammans
med sin bror Per företaget SIAK AB,
företaget finns etablerat i Sundsvall
och Härnösand. Företaget startades av
brödernas far Bertil år 1970. Företaget
utför isoleringsentreprenader inom rör,
ventilation, industri och ljud samt åtar
sig brandtätningsuppdrag.
Utöver sitt entreprenörskap så har han
även mångårig erfarenhet av utbildning,
är bland annat provnämndsledamot gällande branschprov Teknisk Isolering,
erfarenheter som kommer väll tillpass
när vi i skrivande stund arbetar med att
modernisa IF-skolan. 
n

IF är en förening för företag inom
isoleringsbranschen. IF har i dag har
cirka 100 isoleringsentreprenörer som
medlemmar och ett tiotal medlemmar
från fabrikant- och grossistledet. Tillsammans diskuterar vi gemensamma
frågor och vi arbetar också gemensamt
mot beställare, myndigheter, konsulter och andra organisationer. Att vara
medlem i ett branschförbund är för
många en självklarhet.
Tidigare var IF en ren entreprenör-
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förening men sedan år 2006 välkomnar vi även företag från fabrikant- och
grossistbranschen.
IF har sedan 1954 arbetat med att
förbättra isoleringsfirmornas villkor.
IF arbetar för höjd status för sina medlemsföretag.
Ett av våra långsiktiga mål är att
höja isoleringsföretagens status som
sidoentreprenör. Vi arbetar också för
att påvisa teknisk isolerings betydelse
för energibesparing. Vi försöker nå

beslutsförfattare på olika ställen i vår
omgivning såsom myndigheter, beställare, konsulter, fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar med flera. Vi
har även nordiskt och europeiskt samarbete samt nära kontakt med Installatörsföretagen (VVS Företagen) som är
arbetsgivareförbundet för isolerings
företagen.
Vi arbetar också för att förbättra arbetsmiljön för våra företag.
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