
Se nyhedsbrevet online her

En styrket forening ser frem mod 2019
Per Rømer Kofod ser i denne leder tilbage på et udbytterigt 2018 og
frem mod et spændende 2019
 
Læs resten af Per Rømer Kofods leder ved at klikke nedenfor.

Læs mere

Store potentialer for VELTEKs
medlemmer ved den digitale og grønne
omstilling
VELTEK skal imødekomme medlemmernes omstillingsudfordringer, men
også løfte kompetencerne i resten af værdikæden, lyder det blandt
andet fra VELTEKs formand, Allan Andreasen, der også gør sig tanker
om VELTEK-medlemmernes rolle i værdikæden og fremtiden for
foreningen.

Læs mere

Tilmeld dig branchens åbne høring på
Christiansborg om skolernes indeklima
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VELTK afholder den 6. februar i samarbejde med TEKNIQ, Blik&Rør og
Teknologisk Institut en åben høring på Christiansborg, som sætter
fokus på skoleklassernes usunde indeklima. Arrangementet er åbent og
gratis for alle, men der er et begrænset antal pladser.

Tilmeld dig her

Få et 30 minutters gratis juridisk
servicetjek
Som en service til vores medlemmer tilbyder DreistStorgaard et 30
minutters gratis juridisk servicetjek vedrørende entrepriseret om AB18.

Læs mere

VELKOMMEN til Unic Air – nyt medlem af
VELTEK og VELTEK Ventilation
Et stort velkommen til Unic Air ApS, som har meldt sig ind i VELTEK og
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VELTEK Ventilation pr. 10. december 2018.

Læs mere

VVS’19 tæt på udsolgt
Slutsalget og kampen om de sidste ledige standpladser er i fuld gang på
VVS’19, der snart kan melde udsolgt. 90 % af standene allerede er
solgt, og dermed tegner VVS’19 til at blive en stor succes.

Læs mere

Opdatering om Re-skalering af
energimærket og de nye Energy
Labelling regler fra EU (EPREL)
Kommissionen bag EPREL har i de sidste 15 måneder i et tæt
samarbejde med branchen og interessenter arbejdet intensivt på at
færdigudvikle EPREL. Kommissionen forventer at databasen er
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funktionsdygtig inden den fastsatte deadline den 1. januar 2019.

Læs mere

AB18 og ny ferielov på dagsordenen
under medlemsmøder
40 af VELTEKs medlemmer var mødt op til medlemsmøde i Aarhus og
Herlev for at blive gjort klogere på AB18 og den nye Ferielov.

Læs mere

ETIM-bølgen ruller – to medlemmer
fortæller om deres erfaringer
Solar og ABBs erfaringer med ETIM er blevet udgivet i Installations Nyt-
magasinet i hhv. november og december og flere testimonials er på vej.
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Læs mere

VELTEK-sekretariatet ønsker alle en
glædelig jul og godt nytår
Sekretariatet holder kontorlukket mellem jul og nytår. På gensyn i det
nye år.

VELTEK i andre medier
VELTEK er hver måned repræsenteret i
flere forskellige eksterne medier. På
VELTEKs hjemmeside kan du løbende
finde et overblik over hvilke. 

Læs mere
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Husk at følge VELTEK
på LinkedIn
Hold dig opdateret med de nyeste
nyheder via VELTEKs LinkedIn-profil. Klik
nedenfor for at gå til siden.

Klik her

    

VELTEK | Smedeholm 13A, 1. tv. | 2730 Herlev | Telefon 32 32 14 00 | veltek.dk | Følg VELTEK på
LinkedIn
 

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev
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