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SPRID LITE 
SOLSKEN
Nu lanserar vi BevegoLine SolEl, en lösning som gör det möjligt att producera egen el med hjälp av solpaneler på taket. 
Samtidigt passar vi på att utbilda montörer i hela landet. Läs mer på sidan 10.

RÖR PÅ EXPORT
JO Ventilation skickar sina produkter ut i världen   SID 4

FOKUS PÅ ENERGI OCH MILJÖ
KlimatCenter bjuder på kunskap och inspiration   SID 5

MUSIKALISKT HUS 
Stockholms nya attraktion är garnerad med koppar   SID 8
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Ledare
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Redaktion

Hållbart byggande har blivit ett modeord i byggbranschen men är väl 
inte desto mindre viktigt. Att skapa rätt förutsättningar för att värna 
om moder jord är enormt viktigt och kommer att bli än mer i framtiden.

Bevego försöker att skapa dessa förutsättningar genom en rad aktivi-
teter i ämnet hållbart byggande för både nyproduktion och renovering. 
Vårt KlimatCenter är ett exempel på hur vi kan påverka byggherrar till 
smarta energisnåla lösningar genom att visualisera och demonstrera 
dem på ett förståeligt sätt. Detta bör med all säkerhet skapa mer jobb 
för både våra ventilations- och isolerkunder.

Nästa innovativa grepp som Bevego tar är att lansera en miljövänlig 
energi för gemene man, Solel. Även där kan vi kombinera hållbart 
byggande med en given affärslogik. Vi ger våra plåtslagerikunder en 
möjlighet till en utökad affär som ligger helt rätt i tiden. Just nu så 
pågår certifiering av våra kunder för att kunna sälja och installera 
BevegoLine SolEl. 

När det gäller BevegoLine så fortsätter den familjen att utökas och 
som vanligt så presenteras även produktnyheter i detta nummer av 
BevegoNytt.

Trevlig läsning 

Bevego värnar om  
hållbart byggande

Stort grattis till Anders Karlsson på Ystad Plåtslageri AB i Ystad som 
vann tävlingen i nummer 1/13! 

Tävla och vinn biobiljetter!
Svara på frågorna och du har chans att vinna två biobiljetter.  
De rätta svaren hittar du i detta nummer av BevegoNytt.

1. Vad heter vårt showroom med fokus på energi och miljö?

2. Vem vann SM för unga plåtslagare i år?

3. Vilken energikälla använder sig BevegoLines nya  
 el- producerade produkt av? 

4. I dagarna har JO Ventilation levererat rördelar till ett avlägset  
 land, vilket?

5. Vem av innovatörerna från PLÅT13 blåste upp möbler av metall?

Skicka dina svar till martina.milisic@bevego.se märkt ”Tävling 2/13”  
eller till BevegoNytt, Box 168, 441 24, ALINGSÅS senast den 
31 juli 2013. Lycka till!

Peter Hamberg, VD.

Namn

Adress

E-mail

Personalnytt

Elin Wallström

Vi välkomnar Elin Wallström, 21 år 
gammal, till vår filial i Karlstad. Hon 
kommer att arbeta som kundmot-
tagare. Kommer senast ifrån ett 
lager arbete på Konsum Värmland 
och hennes största fritidsintresse 
är folkrace.

Robert Hallberg

Vi välkomnar Robert Hallberg till vår 
filial i Luleå. Han började sin karriär 
som plåtslagare och har fortsatt sin 
bana i plåtbranschen som återför-
säljare.

Välkomna till Bevego!
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REPORTAGE OM JO VENTILATION

BEVEGONytt NR 2 20134–5

J 
O Ventilation har specialiserat sig på hel-
hetslösningar inom ventilation. Men de 
tillverkar också mer ovanliga saker som 
specialdesignade delar till gasturbiner. 

DESTINATION TURKMENISTAN
När vi pratar med JO Ventilation är det bråda 
dagar, de håller som bäst på att färdigställa 
en order av kanaldelar till ett gasgenerator verk 
från kunden Siemens. Slutkunden är Turkmen-
gaz, det statliga gasbolaget i Turkmenistan. Till 
uppdraget har JO Ventilation beställt ventila-
tionskanaler och plåt av Bevego i Trollhättan. 
Av detta material tillverkar och monterar de 
t-rör, böjar och nät till olika enheter enligt nog-
granna specifikationer. 

Det ovanliga med dessa enheter är deras 
storlek, kanalerna har en dimension på hela 
1500 mm och plåten är extra tjock. De ska 
nämligen monteras i en riktigt stor gasanlägg-
ning. När enheterna är klara skickas de i 
stora containers till slutkunden, i detta fall först 
med lastbil till Trondheim, sedan med båt över 
Norra ishavet och på ryska floder fram till 
målet. Johan Olsson, ägare på JO Ventilation, 
berättar att till varje gasverksgenerator kommer 
delar på 30–40 lastbilar från olika länder som 
Sverige, Polen, Ungern med flera. Allt måste 
stämma och alla delar måste ha en perfekt 
passform. 

INTERNATIONELL VERKSAMHET
– Tack vare att vi är underleverantörer till 

multinationella företag som Camfil och Siemens 
har vi har fått flera stora möjligheter, säger 
Johan. Leverantörer i länder med billigare arbets-
kraft i till exempel Baltikum har testats för att 
konkurrera om jobben men det har bara resul-
terat i att vi fått ännu fler uppdrag, berättar 
han. Det är extremt noga att ritningarna följs 
till punkt och pricka, inget får gå fel. Speciellt 
inte när man arbetar med gas. Vi har kunnat 
uppfylla alla höga kvalitetskrav och leverera i 
tid vilket gjort att de valt oss, fortsätter han. 

Enheterna från JO Ventilation levereras till 
flera spännande ställen i världen, Sydamerika, 
Australien och flera länder i Asien som Iran, Irak 
och Sydkorea. Johan håller koll på vart de ska 
via Google Earth. 

– Eftersom det är så stora maskiner kan man 
zooma in och se exakt vilka byggnader de ska 
till, säger han. Många historier har han också 
samlat på sig, han berättar till exempel om hur 
godsdokument på ryska fastnat i kontroller på 
amerikanska mejlservrar och hur en order till 
Venezuela fick kompletteras efter att detaljer från 
lasten stulits för att användas som metkrokar. 

Men JO Ventilation verkar också på hemma-
plan och har bland levererat tre gasverksturbiner 
till Rya Kraftvärmeverk i Göteborg som invigdes 
2006. Ett förhållandevis litet projekt för Johan 

eftersom han är van vid anläggningar som är 
dubbelt så stora, ibland femdubbelt.  

KANALERNA LEVERERAS  
I MÅTTANPASSADE LÄNGDER
Patrik Lundkvist, Försäljning Special på Hall-
ströms tar emot de ovanliga beställningarna 
från Bevego i Trollhättan som sedan ska leve-
reras till JO Ventilation. 

– Det är inget man plockar från lagret direkt, 
med det är alltid roligt med kunder som har lite 
speciella önskemål på udda längder och dimen-
sioner. JO Ventilation kan beställa längder på allt 
från 2 dm till 4,8 m vilket är speciellt när man 
pratar om en dimension på 1500 mm, säger han.  

Patrik berättar också att det blivit allt vanligare 
att kunderna beställer anpassade längder, dels 
för att få en bättre passform men också för att 
mycket material blir specialbeställt till unika pro-
jekt med unika krav. Längder på 1,5 m blir också 
vanligare för att de lättare ska kunna fraktas med 
bil men också för att gå in i hissar och dylikt. 

– Vill kunden ha ett specifikt mått som inte 
är standard så levererar vi givetvis gärna det, 
säger Patrik. •  

Mitt på den bördiga Varaslätten ligger orten Kvänum, där tillverkas delar som får flera av världens riktigt stora gas verks
anläggningar att fungera. Företaget som bedriver denna verksamhet heter JO Ventilation och materialet levereras av Bevego 
i Trollhättan. 

Från Kvänum till världen

”…inget man plockar från  
lagret direkt…”



bevego.se

KLIMATCENTER

K
limatCenter är Sveriges första anlägg-
ning som bara fokuserar på energi-
effektiva och smarta lösningar inom 
värme, kyla och ventilation för fastig-

heter. Bakom initiativet ligger Bevego Bygg-
plåt & Ventilation AB och moderbolaget Dahl 
Sverige AB. Tanken är att skapa samverkan, 
både när det gäller olika tekniska system och 
branschled. Kunder, leverantörer, installatörer 
och konsulter välkomnas hit för att bekanta 
sig med de senaste produkterna och drift-
satta system. 

– Det handlar inte om att imponera med 
flashig teknik och svåra ord utan mer om att 
informera, säger Christoffer Lindell, Teknisk 
säljare på Klimatcentret. Vi vill sprida kun-
skap och förståelse om smarta lösningar så 
att våra besökare sedan ska kunna fatta väl-

grundade beslut. Ett bra exempel på detta är 
bostadsrättsföreningar. De kan komma hit och 
få hjälp med energianalys, åtgärdsförslag och 
besparingskalkyler, fortsätter han.
          
350 M² MED SMARTA LÖSNINGAR 
För att få ett pedagogiskt upplägg är Klimat-
Centers showroom indelat i fyra områden; 
miljöinspiration, energiproduktion, energidistri-
bution och energiinformation. Varje område 
bjuder på inspiration, fakta och visar instal-
lerade lösningar. Besökarna får titta, känna 
och lyssna på diverse olika produkter och lära 
sig hur tekniken fungerar. Till exempel kan man 
få veta hur solfångare fungerar, jämföra olika 
typer av värmepumpar och se hur man kan 
distribuera och avge vätskeburen energi. Givet-
vis går det bra att ställa frågor under besöket. 

Förutom den vanliga fasta utställningen 
anordnas också regelbundet minimässor och 
seminarier med inbjudna föreläsare på intres-
santa teman. •  

Idag går utvecklingen av hållbara och energieffektiva lösningar snabbt. Nya produkter dyker ständigt upp på marknaden och 
kundernas krav blir allt tydligare, miljön är viktig. Samtidigt är det viktigt att man som aktör i branschen håller sig uppdaterad 
om lagar, regler och ny teknik. Då är KlimatCenter i Göteborg ett bra ställe att besöka.    

Utbildning och inspiration 
för alla på KlimatCenter

                  erbjuder
• Kvalitetssäkrade helhetssystem

• Utbildningscenter

• Support

• Specialistkunskap

• Bred kompetens 

• Flexibilitet

• Miljötänk

 Besök KlimatCenter!
Vill du också bli inspirerad och titta på ny spännande teknik? 
Boka ditt besök hos Christoffer Lindell på 070-271 44 32.  
Vi har öppet vardagar 9–15, karta finns på klimatcenter.nu 
Välkommen!
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SEMINARIUM PÅ KLIMATCENTER

G
öran Kåwert arbetar som Renoverings-
strateg på Rotpartner, ett konsult-
företag som arbetar med projektled-
ning och byggteknisk konsultation vid 

renovering och utveckling av fastigheter. Han 
har en lång erfarenhet av renovering i Miljon-
programmens fastigheter och startade redan 
1980 med fönsterprojekt. Sedan blev det betong-
arbeten på balkonger och badrumsrenoveringar 
allt eftersom behoven uppstod. Genom åren 
har han sett hur människors beteende föränd-
rats vilket har lett till ökat slitage, ett exempel 
gäller våra hygienvanor. 

– Förr kunde man ta ett bad i veckan, nu 
kanske hela familjen duschar två gånger om 
dagen, badrummen är helt enkelt inte byggda 
för det, säger Göran.

NÖDVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR 
Under seminaret talade Göran om branschens 
utmaningar med fokus på förändringarna i BBR 
19, speciellt gällande energibesparing, tillgäng-
lighet och brandsäkerhet där många fastighets-
ägare nu behöver vidta åtgärder. 

– Vi renoverar i alldeles för dålig takt idag, 
säger Göran och menar att det delvis kan bero 

på de stora investeringar som krävs från fastig-
hetsägarna. Men han säger också att de har 
mycket att vinna på att renovera, speciellt när 
det gäller energibesparingar och givetvis nöjda 
hyresgäster.   

INVOLVERAR HYRESGÄSTERNA  
I PROCESSEN
När Rotpartner bildades 2008 hade Göran fått 
insikten att om ett projekt ska bli riktigt fram-
gångsrikt bör man parallellt med den tekniska 
processen även ha en mänsklig process. Där-
för lanserade de den något unika tjänsten 
Hyres gästdialogen. Den innebär att samtidigt 
som man gör förstudier, projekterar och testar 
tekniska lösningar också involverar hyresgäs-
terna i processen. De får utförlig information 
om vad som behöver göras och varför. 

– Vi har flera möten där hyresgästerna får 
tycka till och ställa frågor, säger Göran. Vi byg-
ger upp en visningslägenhet för att de ska 
kunna titta, känna och välja utförande på till 
exempel kök och badrum. Vi har projektsidor 
på nätet, vi finns på plats i området och är 
lätta att nå för de som vill fråga mer. Dessutom 
ger vi dem tid att smälta all information och 

skyndar långsamt, berättar han.
Genom den öppna dialogen får hyresgäs-

terna mer förståelse för renoveringsprojektet 
och kan lättare acceptera och godkänna kom-
mande förändringar och eventuella hyreshöj-
ningar. Att de får känna sig delaktiga påverkar 
inte bara deras attityd till själva projektet utan 
även till fastighetsägaren. 

– Hyresgästdialogen ger helt enkelt ett mer-
värde till renoveringen, säger Göran och menar 
att nöjda hyresgäster ger attraktivare områden 
och fastighetsägarens investering i kommuni-
kation kan bli lönsam i längden. •

Den 25 april bjöd KlimatCenter in till seminariet Renovering av miljonprogramsområden – en utmaning för alla. Det handlade om 
de utmaningar och möjligheter branschen står inför när närmare 700 000 lägenheter ska renoveras i våra Miljonprogramsområden 
inom den kommande 20årsperioden. Man beräknar att det kommer att krävas en investering på 600–800 miljarder, dessutom 
behövs energirenoveringar på ungefär 150 miljarder. Vi har pratat med två av seminariets föreläsare.

Seminarium med fokus 
på renovering

 Fakta Rotpartner
• Konsultföretag med 23 medarbetare

• Kontor i Göteborg och Stockholm

• Uppdrag från fastighetsägare och  
 bostadsrättsföreningar.  
 Läs mer på rotpartner.se

BFS 2011:26 BBR 19 finns att läsa 
på boverket.se
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ENERGIEFFEKTIVISERING ÄR ETT MÅSTE
Britta Permats arbetar som VD på Svensk 
Ventilation. Hon har en lång erfarenhet av bygg-
 branschen, till exempel som VVS-projektör, 
teknikinformatör mot konsultledet, affärsut-
vecklare mot beställarledet och som sakansvarig 
arbetsmiljöinspektör inom ventilation. På så 
sätt har hon skaffat sig en god kännedom om 
i vilket skick lokaler och Miljonprogrammets 
fastigheter är. 

– Det råder ett akut renoveringsbehov, säger 
Britta. Det kan till exempel handla om spruckna 
fasader, läckage eller att trasiga rör har lett till 
fuktskador. Men man kan inte bara renovera, 
man måste också energieffektivisera och då 
kommer ventilationsbranschens kompetens in, 
säger hon.      

EU FÖRESPRÅKAR FTX
Under seminariet presenterade Britta olika 
paket av ventilationstekniska lösningar. Hon 
visade också flera projekt i Miljonprograms-
områden där man valt att installera FTX med 
stor framgång. 

– Idag vet vi att vi har alldeles för låga luft-
flöden i de befintliga miljonprogrammens fastig-

heter, säger hon. Men en FTX-lösning med 
från- och tilluft där man återvinner värmen ur 
frånluften i en värmeväxlare ger mycket goda 
effekter på inomhusklimatet och stora energi-
besparingar. Det är också en lösning som EU 
förespråkar, fortsätter hon. Även om den kräver 
mekanisk ventilation, alltså fläktar som drar el, 
så kan man spara fyra gånger så mycket primär-
energi för kylning och uppvärmning.    

INVESTERINGAR I HÄLSA OCH MILJÖ
Svensk Ventilation arbetar med visionen ”ett 
energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat 
för oss alla”. Med klimatfrågan och energibe-
sparingar i centrum vill de få skarpare och 
tydligare krav på energianvändning och bra 
inomhusklimat. 

– Vill också se en ökad tillsyn för att följa upp 
och kontrollera att utförda arbeten faktiskt gör 
vad de ska och når upp till kraven, säger 
Britta. Ett annat förslag är att införa ett klimat-
ROT, alltså ett ROT-avdrag specifikt avsett för 
åtgärder som effektiviserar och minskar energi-
användningen. 

– Idag går mycket av ROT-avdragen till upp-
fräschningar som nya kök och nytt kakel. Men 

få uppdrag hamnar inom området energi-
effektivisering där åtgärderna också leder till 
ett förbättrat inomhusklimat, alltså vår bransch, 
säger hon. Eftersom vi ser en tydlig ökning på 
astma och allergi hos barn, vilket delvis tros bero 
på dåligt inomhusklimat i skolor och bostäder, 
så borde mer pengar investeras i funktionella 
lösningar som förbättrar miljön, både ute och 
inne. Förutom de rent ekonomiska och miljö-
mässiga besparingarna måste vi också addera 
de positiva hälsoeffekterna, säger Britta. •

 Fakta Svensk Ventilation
• Intresseorganisation för ca 100  
 ventilationsföretag som sysselsätter  
 10 000 medarbetare

• Kontor i Stockholm

• Företräder branschen gentemot  
 myndigheter, regering och EU

Läs mer på svenskventilation.se, där 
finns också flera publikationer om ven-
tilation, teknik och hälsa att beställa 
och ladda ner.

Vill du veta mer om ventilationslösningar som både skapar ett bättre inomhusklimat och är energieffektiva? 
Kontakta din lokala Bevego-filial eller vårt KlimatCenter så berättar de mer. 

Seminariets föreläsare värnar om 
både små och stora klimatfrågor.
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KOPPAR TILL ABBAMUSEÉT

I början av maj invigdes byggnaden med pompa och ståt och den har redan dragit internationell publik, det handlar om 
Stockholms nya attraktion Swedish Music Hall of Fame. 

Koppar till nyöppnad 
turistattraktion

Vill du också besöka denna musikaliska 
byggnad? 
Läs mer på smhof.se och  
abbathemuseum.com

H
uset är en musikalisk samlingsplats, 
helt dedikerat till svensk populär-
musik. Den rymmer utställningar om 
svensk populärmusik där allt från 

Ernst Rolf till Swedish House Mafia får plats. 
I Hall of Fame kommer personer som inspirerat 
och utvecklat svensk musik att hyllas. Och sist 
men kanske allra störst är ABBA The Museum, 
museet som skildrar bandets framgångsrika 
karriär med utställningar av kläder, prylar och 
interaktiva aktiviteter.    

ETT SPECIELLT HUS
Byggnaden är nyuppförd och ritat av Johan 
Celsing Arkitektkontor AB. 

– Det är ett hypermodernt hus med synligt 

limträ och stora fönsterpartier, säger Rickard 
Ahlman, ägare till Ahlmans plåtslageri. Före-
taget har stått för fasadens garnering och har 
klätt lister, socklar, krön och fönsterlister med 
kopparplåt.  

– Det är ett väldigt speciellt hus, säger han och 
berättar att det också ligger på klassisk mark 
där han besökt nöjesetablissemang som ung. 

NÅGOT ATT BERÄTTA OM
Plåten kommer från Bevego och affären har 
hanterats av Hasse Holmberg, innesäljare på 
Bevego Älvsjö. 

– Det är alltid roligt att leverera till kända 
byggnader, säger han. Speciellt som detta kan 
bli en av de mest besökta i hela staden. Det 

är något att berätta för barnbarnen om, att jag 
varit med att skicka material dit, fortsätter han 
stolt. Hasse och Rickard planerar att tillsam-
mans besöka huset för att dokumentera det 
arbete som utförts men vill vänta lite för att se 
hur det blir när verksamheten är i full gång, 
när allt hamnar i sin rätta miljö bland musik 
och människor. •

Swedish Music Hall of Fame

Hasse Holmberg, Bevego och  
Rickard Ahlman

Entrén
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MASKINMÄSSAN PÅ HISINGS BACKA

Maskinmässa hos Bevego
D

en 15 maj bjöd Bevego Hisings Backa, 
Göteborg in till Maskinmässa. Upp-
slutningen var stor och det kom kun-
der från hela regionen, några kom 

till och med från Malmö. Under dagen var det 
öppet hus, det grillades hamburgare och 15 
maskiner visades upp för nyfikna och intres-
serade besökare. De flesta maskinerna på 
mässan kom från den franska leverantören 

Jouanel. De har ett stort utbud av olika typer av 
maskiner som passar för plåtslageri-, ventila-
tions- och isoleringsarbete, ett urval av dessa 
finns sedan tidigare i BevegoLine-sortimentet. 

– Det har varit mycket positiv respons på 
mässan, säger Janne Bundsen, platschef på 
Bevego Hisings Backa. Speciellt roligt var det 
att vår egen BevegoLine Klippmaskin blev så 
populär, fortsätter han. Den används för att 

enkelt göra urklipp i fönsterbleck. En av maski-
nens upphovsmän, Tony Geidemark, Säljare 
Plåt på Bevego Eskilstuna var med på plats 
och fick hålla många demonstrationer. •

Vill du veta mer om maskinerna?
Kontakta din lokala Bevegofilial eller 
titta in på bevego.se
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Solcellsmoduler

Växelriktare

Elmätare  
för försäljnng 
av el
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DC

10 ÅRS GARANTI INGÅR!FABRIKSGARANTI PÅ 10 ÅR.  

 

PA . BESTÄLL PRECIS S MÅNGA PANELER SOM DU BEHÖVER:

-

ANSÖK

1. Begär in offert från  
en certifierad BevegoLine  

SolElsinstallatör.

2. Ansök om bidrag hos  
Länsstyrelsen.

3. Kontakta behörig elektriker  
som gör en föranmälan  

hos elbolaget.

7. Nytt avtal upprättas  
mellan elbolag och  
mikroproducent.

4. När elinstallatören fått  
medgivande från elbolaget  

sker installation.

5. Elinstallatören  
skickar en färdiganmälan  

till elbolaget.

6. Elbolaget installerar  
en ny elmätare,  
kostnadsfritt.   

enkla steg till att bli  
mikroproducent av solenergi.7 
S O L E L

10–11

V 
i arbetar ständigt för att hitta nya och 
miljövänliga produkter som hushåller 
med naturens resurser. Därför är vi nu 
extra stolta över att kunna presentera 

vår satsning på solel, en satsning som känns 
helt rätt i tiden. Efterfrågan på lösningar med 
solenergi är på uppgång. Dels tack vare statliga 
subventioner men också för att teknikens 
effektivitet ökat så pass mycket att det är både 
ekonomiskt och miljömässigt smart att satsa 
på solel. Även för oss här i Sverige. 

SVENSK KVALITETSPRODUKT 
BevegoLine SolEl är en panel på 1650 mm 
x 980 mm som har en effekt på 250 W. För att 
göra det enklare för kunden erbjuder vi tre 
paket i olika storlekar som passar både små 
och stora hus. Självklart kan kunden fritt be-
stämma antalet paneler som ska monteras 
beroende på hur mycket el som ska produceras, 
hur stort taket är och hur det ser ut. 

– BevegoLine SolEl är svensktillverkad produkt 
vilket ger slutkunden trygghet när det gäller 
kvalitet, leveranstid och garantiåtagande, säger 
Johan Cronhamn, Affärsområdeschef Byggplåt 
på Bevego. 

Tillsammans med våra leverantörer har vi tagit 
fram panelfästen för bandfalsade tak, plåtpro-
filerade tak, tegel- och papptak. Resultatet är 
infästningar som fungerar, håller i alla väder 
och samtidigt är diskreta och estetiskt tilltalande. 

NÄTVERK AV CERTIFIERADE FÖRETAG 
Satsningen på solel innebär inte bara en ny 
produkt för Bevego, vi står också får att produk-
terna distribueras till kunden och ser till att det 
finns lokala montörer som kan utföra arbetet.

– Just nu håller vi på att utbilda plåtslagare 
och bygga upp ett nätverk av certifierade före-
tag. Vi räknar med att ha fått med 100 företag 
innan året är slut, säger Johan Cronhamn. 

De certifierade företagen kommer förutom 
utbildningen också att få hjälp med marknads-
föringen av BevegoLine SolEl i form av till 
exempel broschyrer, banderoller och annon-
sering. I nätverket kommer det också att finnas 
kraftbolag som kan köpa upp eventuell över-
skottsel från de nyblivna elproducenterna. •

Tänk om mer än hälften av hushållets elförbrukning skulle kunna komma från egenproducerad miljövänlig solel? Med vår nya 
produkt BevegoLine SolEl kan detta nu bli en möjlighet. 

Bevego satsar på solel

Hör av dig till din lokala Bevego-filial så 
hjälper de dig. På bevego.se kommer 
alla certifierade montörer att listas så 
att potentiella kunder kan välja den som 
passar bäst.

Vill du också bli certifierad 
montör av BevegoLine SolEl? 

BEVEGOLINE SOLELSSATSNING

• Först behövs ett tak som är fritt  
 från skuggor. 

• På taket monteras solceller som  
 omvandlar solens strålar till likström. 

• En växelriktare omvandlar likstömmen  
 till växelström. 

• Via en elcentral skickas strömmen ut   
 till husets kontakter. 

• Solel genereras året om men klara  
 sommardagar genereras allra mest. 

• Elproduktionen är helt tyst, tar liten plats  
 och kräver minimalt med underhåll. 

Så här funkar  
BevegoLine SolEl

BevegoLine SolEl 3000 W
Anläggningen levereras med 12 stycken 
paneler på 19,8 m2. Inverter StecaGrid 
3000 med 1-fas. Anläggningen ger ca 
3450 kWt/år.

BevegoLine SolEl 5000 W
Anläggningen levereras med 20 stycken 
paneler på 33 m2. Inverter StecaGrid 
8000 med 3-fas. Anläggningen ger ca 
5750 kWt/år.

BevegoLine SolEl 10000 W
Anläggningen levereras med 40 stycken 
paneler på 66 m2. Inverter StecaGrid 
10000 med 3-fas. Anläggningen ger ca 
11500 kWt/år.

Garantier
BevegoLine SolEl-panel har en fabriks-
garanti på 10 år och en garanti på en 
80 procentig verkningsgrad på 25 år.

”…det är både ekonomiskt  
och miljömässigt smart…”
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Farshid Moussavi berättade med stor glöd och 
känsla om sina byggnadsverk. Hon visade hur 
de aktivt interagerar med människor och sin 
omgivning. Dessa komplexa och detaljrika verk 
där allt har en funktion skapar nya beteenden 
hos alla som vistas i och i närheten av dem. 

Den 7 mars samlades cirka 300 arkitekter och beslutsfattare från byggbranschen 
på Lindholmen Conference Centre i Göteborg för att låta sig inspireras av gränslösa 
arkitekter och innovatörer. Vi är stolta över att ha varit med och anordnat detta 
evenemang och ger gärna en kort återblick. 

Återblick – PLÅT13 

PLÅT13 OCH SVERIGES BÄSTA UNGA PLÅTSLAGARE

Fredagen den 26 april gick finalen i SM 
för unga plåtslagare 2013, en tävling 
som anordnades för 27:e året. Denna 
gång hölls finalen på PVF Teknikcentrum 
i Katrineholm, plåtslageribranschens egen 
skola och centrum för kompetensutveck-
ling. Där satsar man på att uppmärk-
samma plåtslageriutbildningarna genom 
projektet Strålande utsikter, målsättningen 
är att höja statusen och kännedomen om 
yrket. På så vis hoppas man också öka 
rekryteringen till branschen. 

VINNARE FRÅN FALUN
Vägen till finalen har gått via uttagnings-
tävlingar i hela landet, 170 plåtslageri-
elever har deltagit men bara sex av dessa 
nådde finalen. Där fick de visa upp sin 
yrkesskicklighet inför publik och leverera 
under tidspress. Tävlingsuppgiften bestod 
av att tillverka ett så kallat överbeslag för 
skorsten i färgbelagd stålplåt, ett moment 
som är ett vanligt vardagsbestyr för en 
byggnadsplåtslagare. Efter en hel dags 
arbete tog Marcus Estenberg hem vinsten. 

– Jag hade bestämt mig för att vinna. 
Jag ville slå brorsan som kom trea för 
några år sedan, avslöjar han med glimten 
i ögat. Nu väntar sommarjobb på PW Plåt 
i Mora. Grattis och lycka till i framtiden 
säger vi på Bevego till Marcus och alla 
andra blivande plåtslagare.

 Läs mer om tävlingen och 
projektet Strålande utsikter på pvf.se

Sveriges bästa  
unga plåtslagare

Guld – Marcus Estenberg,  
Lugnetgymnasiet i Falun
Silver – Jakob Jansson,  
Kungsmadskolan i Växjö 
Brons – Jonas Westin,  
Bromangymnasiet i Hudiksvall

Medaljörerna i SM för  
unga plåtslagare 2013 

Oskar Zieta är ett hett namn inom bil-, bygg- 
och rymdindustrin eftersom hans innovativa 
lösningar kan leda till helt nya sätt att hantera 
material. Han visade bland annat hur han blå-
ser upp möbler och fasadelement i metall. 
Tekniken ger billiga och lätta konstruktioner 
med god hållfasthet. 

Doris Kim Sung är en arkitekt med bakgrund 
inom biologi som forskar på aktiva fasader. 
Hon visade hur värmereaktiva metaller kan 
användas för självverkande solskydd, ventila-
tion av byggnader och för att få fasader att 
andas. De kan till och med ändra form på hela 
byggnader. Tanken är att skapa smarta och 
energisnåla sätt att hantera värme, kyla, sol 
och ventilation.

Under dagen berättade ett antal arkitekter om 
några av sina mest spännande uppdrag. Det var 
till exempel Kajsa Wide från Semrén & Månsson 
som berättade om hur man skapat en levande 
fasad på Clarion Hotel Post i Göteborg. Fredrik 
Källström från White som berättade om den kom-
plexa fasadlösningen på Tele2 Arena i Stockholm, 
en design som även tilldelades PLÅTPRISET 
2013. Och Martin Lukasczyk från PES-Architects 
som visade upp det gigantiska projektet Wuxi 
Grand Theatre i Wuxi, Kina. 

FILMADE FÖRELÄSNINGAR
På sajten plat13.se kan du läsa mer, se fler 
bilder och titta på några av föreläsningarna som 
filmades under dagen. Perfekt om du missade 
tillfället eller vill höra någon av föreläsningarna 
igen. Dela gärna med dig till andra som du tror 
kan vara intresserade. Vi ses igen nästa år 
på PLÅT14!  •

Marcus Estenberg, vinnaren
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Produktkollen

Raimo Joss och Fredrik Källström.

Tillsammans med färgtillverkaren Gjöco 
och plåtkonsult Osmo Kurki har Bevego 
utvecklat BevegoLine Falstätningsmassa. 
En luktfri och miljövänlig nyhet med utmärkt 
vidhäftningsförmåga och stor elasticitet. 
Allt i enlighet med Hus-AMA:s krav på 
fals tätningsmedel för plåttak.

BevegoLine Falstätningsmassa
– fungerar på alla typer av plåtmaterial  
 för taktäckning
– påverkar varken metall eller färgbeläggning
– finns i transparent utförande och i färg

Håll falsarna täta med produkter från Bevego, 
välkommen in till din närmaste filial!

En halvblank, vattenspädbar akrylfärg 
för tak och väggar utomhus, används för 
cementerad taksten, aluminium och kor-
rugerad eternit eller plåt. Finns också 
i slät utförande för exempelvis plåt- och 
aluminiumbeslag, hängrännor, vindskivor 
och fönsterbläck.

Kontakta din närmaste Bevego-filial för 
fler produkter i samma serie, välkommen!

Takplåtsfärg 
Vårt nya sortiment av ficklampor finns hos din 
närmsta filial, för mer info är ni välkomna in!

Äntligen                              klammer!
•	Glidklammer	eller	fastklammer	för	plåtmontage	direkt	 
 mot underlag
•	Förzinkad	eller	rostfri
•	Integrerad	skruv	för	infästning	i	träbaserat	underlag
•	Bits	ingår
•	Förpackad	i	praktisk	plasthink

LightFalstätningsmassa
– för täta och  
miljövänliga plåttak

GLÖM INTE ATT BESÖKA VÅR NYA EHANDEL BEVEGO.SE


