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Men...vad är problemet?
Ja, det kan man fråga sig. Eller 
kanske snarare vad som är lös-
ningen. Vi lägger mycket tid och 
fokus på att verkligen förstå pro-
blemen på djupet och därmed 
kunna föreslå helt kundanpassa-
de lösningar. 

Vårt duktiga säljteam backas all-
tid upp av våra tekniska experter 
och på så sätt kan vi garantera att 
kunden alltid har ett urval av kon-
taktytor och proffsig expertis till 
hands. Vi kallar detta samarbete 
Team Ventim.

Detta är det första nyhetsbrevet 
från Venim och vi har valt att kalla 
det för Flödet. Namnet föll sig 
naturligt eftersom vi på Ventim 
ser till att det som ska flöda fritt, 
flödar och det som ska hålla tätt, 
håller tätt. Det är vad vi gör, kan 
och brinner för.

Vi hoppas på trevlig och informa-
tiv läsning och såklart på feed-
back hur vi kan bli bättre.

Thony Lundell, VD

Ventim  - exklusiv 
leverantör för MacValves
Stolta och glada  - så kan man sammanfatta beske-
det att Ventim nu är exklusiv leverantör för MAC 
Valves på den svenska marknaden.

I över 70 år har MAC Valves, Inc. varit en global till-
verkningsledare av pneumatiska och på senare tid 
vätskeventiler för industrin. MAC:s innovativa och 
patenterade teknologi har höjt prestandaribban 
inom ventilteknologi. 

”Vi ser det som en stor ära att MAC Valves har valt 
Ventim som leverantör för den svenska markna-
den” säger Johan Blomqvist, Affärsområdesansva-
rig för Industri på Ventim och fortsätter: 
”Vår personal har genomgått en 
diger teknisk utbildning tillhanda-
hållen av MAC Valves och vi 
kommer att göra allt för att 
förvalta förtroendet och ge 
våra kunder de bästa möjliga 
lösningarna.”

Johan Blomqvist; AO-ansvarig Industri

Thony Lundell, VD, Ventim AB



Vad händer 
i branschen?
Det område som går mest framåt inom olika 
principer som används i ventiler är själva styrning-
en. Troligtvis är alla sätt som finns för att stänga av 
ett flöde på mekanisk väg redan uppfunna. 
Utvecklingen av själva ventilerna är därför begrän-
sad till att de befintliga principerna modifieras och 
att man tar fram nya material.

The Ventim Way
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LÄS 
MER

I framtiden handlar det snarare 
mycket om kommunikationen 
mellan ventiler och styrsystem. 
Något som kommer mer och 
mer är att det blir en tvåvägs-
kommunikation. Det betyder att 
det inte bara är styrsystemen 
som kan skicka signaler till ven-
tilerna utan att ventilerna också 
kan prata med systemen och 
berätta hur de mår.

Ventilerna ska till exempel tala om 
när det är dags för underhåll, om 
de börjar läcka, vare sig det rör 
sig om ett internt läckage eller de 
läcker externt till atmosfären, och 
om de håller på att gå sönder.

Den här utvecklingen är viktig för 
att man inte ska behöva reparera 
på måfå och för att man ska kun-
na bli mer specifik i sitt löpande 

underhåll. Underhållsintervaller-
na blir längre och längre. Helst 
vill man aldrig stoppa en process 
och då är det viktigt att ventiler-
na kan prata med underhålls-
systemen.

Uppförandekodens syfte är att 
fastslå och kommunicera företa-
gets riktlinjer inom hållbarhet. 

”Vi ser vår uppförandekod som 
ett praktiskt hjälpmedel för att 
säkerställa att vår verksamhet 
bedrivs med bibehållet högt 
förtroende från kunder, medar-
betare, ägare, myndigheter och 
samhället i stort ” berättar Gisela 
Söderström, Hållbarhetsansvarig 
på Ventim.  

”Vi delar gärna vår uppförandekod 
då den visar vår syn på relatio-
ner, affärer och ansvar. Förutom 

värderingar, affärsprinciper, 
människor & samhälle, miljö och 
hållbarhet, innehåller också upp-
förandekoden ”The Ventim Way” 
vilken kan sammanfattas i att vi 
i slutet av varje arbetsdag ska 
kunna säga hur och att vi gjort 
något smidigare, bättre och enk-
lare, både för våra kunder och 
internt” avslutar Gisela.

Gisela 
Söderström, 
Hållbarhets-
ansvarig

https://www.energinyheter.se/20211129/25336/industriventiler-far-processindustrin-att-ga-runt
https://www.energinyheter.se/20211129/25336/industriventiler-far-processindustrin-att-ga-runt


ELiVA får hjälp med helheten: 

Allt från installation till programmering

  

Möt David - Flödesexperten 
som älskar hockey
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Namn: David Myrinder
Roll på Ventim: Affärsområdesansvarig för Instrument och expert 
inom flödesteknik och mätning. Jag har dessutom produktansvar 
för vår leverantör Nivus.
Familj: Fru Linda och 2 barn
Intressen: Sport! Hockey i synnerhet, men i princip all sport är av 
intresse.
Kuriosa: Jag är ofta speaker på diverse sportevent, senast på 
IronMan i Kalmar. Jag har dessutom tidigare jobbat som kock och 
uppskattar god mat.

Ansvarig utgivare: Thony Lundell
Redaktionsråd: Anna Stenlund, Gisela Söderström

Grafisk produktion: Anna Stenlund 
Kontakt: anna.stenlund@ventim.se

SE
FILMEN

ELiVA Mätteknik är ett sedan 18 
år etablerat företag med bred 
kompetens inom elinstallationer 
och mätteknik. De utför jobb, 
stora som små, till privatperso-
ner, företag och kommuner.  Ven-
tim är en stolt samarbetspartner. 

ELiVA – som står för El i Vatten 
och Avlopp - är specialiserade 
på el- och mätteknik inom VA-
branschen De arbetar med de 
största märkena inom flödesmät-

ning, tryck och kommunikation. 

”Jag tror att flödesmätning är nå-
gonting som vi kommer att behö-
va göra mer, berättar Björn Norlin 
på ELiVA. ”Vi behöver mer data 
och veta mer om våra rörnät.”

”Det är jätteviktigt för oss att ha 
den senaste mättekniken, då våra 
kunder ska få så bra mätdata 
som möjligt, fortsätter Björn. 

”Det främsta skälet att vi väljer 
Ventim är kunskapen och pro-
dukterna. De finns där alltid som 
ett bollplank. Man är ju starkare 
om man jobbar tillsammans. Jag 
får alltid en helhetshjälp – allt från 
hur vi ska installera till hur vi ska 
programmera. Jag skulle beskriva 
Ventim som ett tryggt bolag.”

Mer om 
ELiVA

”Det främsta skälet att vi 
väljer Ventim är kunska-
pen och produkterna. 
De finns där alltid som ett 
bollplank.

https://www.youtube.com/watch?v=opoe9H_M8kw
https://www.youtube.com/watch?v=opoe9H_M8kw
https://eliva.se/
https://eliva.se/

