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Kursverksamheten

Fakturorna

Det anrika gamla Folkets Hus i
Ulricehamn blir i år platsen för
FunkiS 21a årsmöte sedan 1993

FunkiS årsmöte kommer i år
att hållas i Ulricehamn torsdag—fredag 16-17 maj
med tillhörande konferenser
och utställningar.

Du kan som medlem anmäla ditt intresse att närvar
via mejl arsmote@funkis.se
så sänder vi kompletterande anmälningsblanketter.

Årsmöteslokalen i Folkets Hus

Tekniska Rådet är nu i stort
sett klar med granskningen
av FOS som interaktivt ska
läggas på medlemssidan
på FunkiS hemsida.
FunkiS vägledning OVK ska
nu revideras så att innehållet stämmer mot gällande
regelverk. Arbetet har påbörjats.

Utställarna kan även anmäla intresse på samma mejladress så tar vi kontakt och
diskuterar upplägg med
rum och utställningsytor.

Kallelse kommer att sändas

Utställarnas

lokal i Folkets Hus
ligger bredvid konferenslokalen
och här ska även kaffe mm serveras i pauserna.

på medlemsavgiften och serviceavgiften
kommer att sändas ut i dagarna. De kommer till er
digitalt som mejl, med de
uppgifter på fakturan som
du själv angivit i medlemsdatabasen på hemsidan.
Kontrollera gärna vad som
står i din medlemsdatabas.
Vi får många fakturor i
retur från ekonomiavdelningar som ogillar referenser och avsaknad av uppgifter som vi på kansliet inte
har en aning om.

Du

som får detta Nyhetsbrev per post har inte uppgivit någon mejladress i din
medlemsdatabas och du
kommer tyvärr inte att erhålla all information från
FunkiS. Vi vore tacksamma
om du vill skriva in din mejladress i registret i dag via
http://medlem.funkis.se.

under vår
och sommar 2013 omfattar:
1.
Re ge lv er k s k ur ser i
Umeå 13/2, Göteborg
14/3, Falun 16/4 och
Jönköping 14/5.
2.
Certifiering OVK med
skrivning i Umeå 5-7/2,
Malmö 5-7/3, Göteborg
9-11/4 och Jönköping 21
-23/5.
3.
Utbildning OVK för de
Kommunala handläggarna i Malmö 20/2 och i
Göteborg 23/4.
4.
Mätkurser med teori och
praktik i Huddinge 11/2,
11/3 och 23/9.
5.
Radonkurser 4-5 mar
och 8-9 april i Nässjö.
Anmälan till kurserna 1, 2 och
3 görs till christer@acklimat.se
och till kurs 4 och 5 görs anmälan till kurser@funkis.se.

ut under februari månad.

Saxat från Boverkets webb-sida 22 januari:

Hotell Bogesund i Ulricehamn

Får kolfilterfläkt installeras i nybyggd bostad?
BBR 6:21 och 6:25 m.m.
Boverkets byggregler, BBR förbjuder inte installation av kolfilterfläktar i nybyggd bostad. Men en kolfilterfläkt som filtrerar luften och därefter cirkulerar ut den i köket är inte ett ventilationssystem.
I BBR ställs det generellt funktionskrav på byggnaden och dess installationer och inte på enskilda produkter. Kraven är utformade som funktionsregler, vilket innebär att de funktioner som anges i reglerna måste
uppnås men att Boverket inte anvisar vilka tekniska lösningar som ska användas för att uppnå funktionerna.
Funktionskrav som ställs i BBR 19 på ventilation och ventilationssystem i nybyggnad finns i huvudsak i
avsnitt 6:21 Allmänt om luft och 6:25 Ventilation.
Boverkets uppgift är att utforma det generella regelverket. Det är däremot inte Boverkets uppgift att i enskilda fall ta ställning till huruvida kraven i byggreglerna är uppfyllda. Detta prövas i stället av byggnadsnämnden i aktuell kommun. Byggherren har alltid det fulla ansvaret för att byggreglerna följs.
(FunkiS understrykningar)

