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FunkiS nyhetsbrev september 2012
FunkiS vill påminna om

Avs: FunkiS styrelse

Vi börjar närma oss oktober då vi vill ha in era synpunkter på Boverksremissen som ni har i Nyhetsbrev
juli. Ni kan även hämta det på hemsidan www.funkis.se.
Det finns cirka 30 medlemmar som saknar mejladress i sin medlemsdatabas, och det finns lika många
medlemmar som vi får retur från när vi sänder nyhetsbreven. En del företag byter faktureringsadress och
kräver referensnummer eller dylikt på fakturorna. Om kommun inte är förbockad visas inte medlemmens
namn i listorna för de som söker OVK-besiktningsmän. Det finns besiktningsmän som inte uppdaterat sitt
certifikat. Det är därför viktigt att just du kontrollerar att dina data i din medlemsdatabas på
http://medlem.funkis.se stämmer.

FunkiS kursverksamhet

Avs. FunkiS utbildningsansvarige

Äntligen har FunkiS kommit igång med den så länge efterlängtade kursverksamheten. Till att börja med är
det fyra kursområden vi inriktar oss på. De som ska omcertifiera sig för en ny femårsperiod, de som saknar
OVK-behörighet och vill certifiera sig, de som är kommunala handläggare av OVK samt de som behöver
komplettera sina kunskaper om hur och varför man mäter luft. På FunkiS hemsida www.funkis.se under
fliken KURSER finns länkar till de olika kursernas upplägg, dagar för genomförandet, kursorter och
kostnader.
Utbildning/ omcertifiering av OVK besiktningsmän . 1 dag. Tid: 09.00 – 16.00
Certifiering OVK (2,5 dagar) Dag 1, 09.00–16.00. Dag 2, 09.00–16.00. Dag 3, 09.00–12.00 certifiering
Ventilationskontroll för kommunala OVK- handläggare. Kurs: UVKK. 1 dag, Kl. 09.00 – 16.00
Mätteknik OVK (1 dag). Kursstart 09.00 lunch 12.00 avslut 16.00 med två kaffepauser under dagen

Radon

Avs. FunkiS styrelse

Hej alla,
Det är bra att listan med radonsakkunniga funktionskontrollanter (K-behörighet) nu finns uppdaterad på
FunkiS hemsida. Boverket hänvisar redan till FunkiS webbplats från Boverkets hemsida. Vi har haft
diskussion förut med våra jurister om eventuell publicering av listan men fick hänvisa till FunkiS webb i
stället eftersom sådan hänvisning kan vara bättre när man söker allmän information om FunkiS och
organisationens viktiga aktiviteter. Vill bara även peka på att alla funktionskontrollanter med K-behörighet
ska ha radonkompetens. De finns under Boverkets listor på: ”Hitta kontrollansvariga, sakkunniga och
intygsgivare” på Boverkats hemsida.
Så skriver Wanda Rydholm på Boverket angående vår lista över sakkunniga med radonutbildning.

Kolfilterfläktar

Avs. FunkiS Storstockholmsavdelning

Debatten om god ventilation i våra kök går vidare. Den 22 november blir det en utfrågning och debatt om
kolfilterfläktars överlevnad, anordnad av Stockholmsavdelningen i samråd med andra branschföreträdare.
Mer om kolfilterfläktar och vad våra byggnormer säger om forceringsflöden i kök kan ni läsa i kommande
nummer av Bulletinen.

Nästa nyhetsbrev kommer i oktober 2012
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