
NYA ADRESSUPPGiFTER 

Om du inte har rätta adress-
uppgifter eller alla de refe-
rensnummer som din ekono-
miavdelning kräver, så får vi 
tillbaka fakturan på med-
lemsavgiften. Och vi vet inte 
vilka uppgifter som ska stå 
där. Vi ber dig att kolla på 

http://medlem.funkis.se  
Sommar i Sverige brukar 
vara lika med reducerad 
verksamhet. Det gäller i all-
ra högsta grad oss som syss-
lar med OVK eftersom vi ska 
arbeta hos de som nu har 
semester. Lika bra att ta det 
lugnt alltså. Även FunkiS tar 
semester och återkommer 
lagom till kräftsäsongen och 
mörka kvällar i augusti.  
 

Om du saknar nått att göra 
så kan du läsa igenom Bo-
verkets remiss om Energide-
klarationer nedan, och mejla 
dina synpunkter till oss på 
funkis@funkis.se så sam-
manställer vi dem till Bover-
ket. 

LADDA UPP CERTiFiKATET 

I FunkiS databas ligger alla 
medlemmarnas uppgifter och 
där finns även de kopior av 
Certifikatet som varje med-
lem själv laddar upp och 
sänder oss. Om du känner 
på dig att du inte har gjort 
det för ditt senaste certifikat 
så ska du göra det nu via 
hemsidan www.funkis.se  
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En sommarhälsning från Wanda på Boverket: 

Ska man göra OVK på ett 
maskinrum till en simbassäng? 
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Energideklarationerna, dags för en ny remissrunda. 
 

Hej, 
 

Skickar vidare för kännedom – länk till Boverkets remiss om energideklarationer: 
 
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Diarium/Boverkets-remisser/Remiss-av-foreskrifter-20074-om-
energideklarationer-for-byggnader/. 
 

Och: 
  
en länk till en webbtidning med artikel om OVK, m.m. (sidor 44 -47):  
 
http://www.vindspelet.se/webtrycksaker/RekordMedia/FoB_nr3_2013 

LOKALAVDELNIiNGSMÖTE 
 

Under hösten är det dags för 
lokalavdelningarna att anordna 
möten i respektive avdelning.  
 
Lokalavdelningsansvariga hittar 
du på hemsidan och om din 
lokalavdelning inte har någon 
ansvarig så kan du tillsammans 
med dem du känner ta tag i det 
och anordna ett möte i höst. 
 
Vi i FunkiS styrelse hjälper er 
gärna med genomförandet och 
någon av oss kan även komma 
till er för att vara med på mötet. 
 
Varför inte ta ett möte där man 
kan diskutera med de kommu-
nala handläggarna hur de hante-
rar OVK-frågor? Eller diskutera 
utbildning i FunkiS regi? 
 
Mejla oss på funkis@funkis.se   

Sommar, sol, semester, och annat än OVK kanske lockar några av oss? 

Blommor och allergier är nått som vi 
ofta tänker på när vi utför vår OVK. 

Kolla gärna in FunkiS på Facebook, där hittar du det senaste 
om det som gäller OVK. Där finns även bilder och artiklar 
från vårt senaste årsmöte med utställningar och konferenser. 

FunkiS styrelse önskar dig som läser detta en fortsatt trevlig och berikande semester.   

SEMESTER 2013 


