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VAD HÄNDER i FunkiS under 2014?

18 augusti semestern är definitivt slut nu och OVK tar vid
23 september FunkiS styrelsemöte på kansliet i Bromma
29-30 september Radonkurs på
hotell Högland i Nässjö

Kurt Ingeberg, FunkiS eminente kursledare, var i Almedalen som FunkiS representant på
seminarier om OVK och Radon.

30 september-2 oktober
Certifiering och omcertifieringskurs i Stockholm

Se vidare sid 3

2 oktober Regelverkskurs
i Stockholm

På hemsidan finns formulär för beställning av
FunkiS skrifter och mätlappen.

1 oktober Ozongruppen möte
8 oktober Utbildning OVK för
kommunala handläggare, kurs
i Enköping
9 oktober Ventilationsdagen
15 oktober Fyrklövern möte
med Boverket i Åkersberga
Ändringar av väsentlig art i nya BBR 21 omfattas av ……
(FunkiS noteringar med rött)
1:21 där byggnadsnämnden i ett startbesked kan klargöra om
mindre avvikelser från de tekniska egenskapskraven kan godtas.
Detta kräver förstås god teknisk kundkap av byggnadsinspektören.

FunkiS kansli
telefonnummer
och adress
Karlsbodavägen 17A
Tel: 040-41 01 51 linjeval
Fax: 08-26 27 23
Mejl: funkis@funkis.se
Box 43, 161 26 Bromma
Det kan finnas kvar gamla
telefonnummer på gamla
trycksaker och på internet
där många kataloger har
fel nummer och adress
eftersom de lever på att ta
betalt för ändringar.
Detta meddelas på förekommen anledning.
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1:41 som talar om att byggprodukter i EU, EEC och Turkiet kan
godtas om de klarar förordningen EG 765/2008.
1:6 som förklarar vad en studentbostad är.
6:25 Ventilation. Här har man delat upp ventilationen i ”luft som
tillförs byggnaden” och ”att föra bort hälsofarliga ämnen ….”.
Boverket beskriver i BBR 21 avdelning 6:21 Ventilation, dels
att man ska ventilera byggnaden med minst 0,35 l/s och m2
med forcering i kök och badrum, och dels att man nu kan
prova med olika apparater att ta hand om föroreningar i lokalen / lägenheten. Verifiering av dessa värden vid OVK kommer att ge oss mycket arbete. Vi ska även bedöma hur dessa
apparater servas av byggnadsägaren, som är ansvarig för att
byggnaden underhålls.
6:2524 Ett frånluftsdon med erforderlig kapacitet bör vara
placerad över matlagningsplatsen.
En mycket oklar mening som vi OVK-kontrollanter kommer
att få brottas med. Det betyder att vi i princip måste göra kontrollen vid tillfällen då matlagning sker. Hur ska vi annars
bedöma ”erforderlig kapacitet” när inga storheter ges i BBR.
Ändringar i BBR 21 är markerade med streck i kanten så ni
kan ladda ned och lätt sätta er in i vad som nu gäller. Sedan
gäller det att kunna tolka vad det betyder i praktiken.

27-28 oktober Radonkurs på
hotell Högland i Nässjö
27-29 oktober Certifiering och
Omcertifieringskurs i Malmö
29 oktober Regelverkskurs
i Malmö
18-20 november Certifiering
och omcertifieringskurs
i Göteborg
20 november Utbildning OVK
för kommunala handläggare
kurs i Göteborg
24 december Julafton (ingen OVK)
21—22 maj 2015 FunkiS årsmöte i Stockholm, med sedvanliga teknik– och informationsdagar. Boka dagarna redan nu!
Mer information och anmälan
till kurserna se FunkiS hemsida
under fliken ”UTBiLDNiNG”
Anmälningsblanketterna finns
nu utlagda på Funkis hemsida
http://www.funkis.se och det är
nya blanketter för direkt anmälan till respektive kurs.
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Funkis kurser är eftersökta och de har ett mycket gott renomé, du kan nu anmäla dig direkt via FunkiS hemsida:

FunkiS årsmötet 2014 i
Malmö utsåg i år tre herrar till valberedning inför
årsmötet i Stockholm
2015. Det är Peter från
Örebro, Peter från Karlskrona och Janne från Solna som ni kan nå via FunkiS hemsida där de hittas
under fliken STYRELSEN.

Gilla FunkiS på Facebook !

Ska alla
utförda
OVKkontroller
finnas för
allmän
nedladdning ?

Direktanmälan kan ännu bara göras till de tre kurserna som Kurt
Ingeberg håller;
•
Certifierings– och omcertifieringskurs tre dagar med skrivning för dig som ska certifiera dig eller göra omcertifieringsprovet efter 5 år
•
Regelverkskurs en dag, för dig som bara behöver uppdatera
dig lite inför omcertifieringen
•
Utbildning OVK för kommunala handläggare, en kurs för
alla de som ska ta hand om våra protokoll, bedöma dem och
hjälpa byggnadsägarna att ta rätt beslut om de åtgärder som
ska utföras efter ventilationskontrollen
Se http://anmalan.funkis.se
Radonkurserna i Nässjö i september och oktober ska anmälas på
speciell anmälan till Styr-o-Vent i Lomma som handhar dessa kurser som hålls på hotell Högland
Se http://www.styrovent.se/radon-14h.se

FunkiS

protokoll Excel-versionen kan
kostnadsfritt laddas ned från hemsidan www.funkis.se under fliken OVK.
Versionen är låst för att garantera
FunkiS kvalitet.
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Kurserna i luftmätning anmäls även de via hemsidan liksom kurserna i Styr– och Reglerteknik
Se http://www.funkis.se under fliken UTBiLDNiNG

FunkiSiAlmedalen2FunkiSiAlmedalen2-4juli2014
4juli2014
För första gången var FunkiS med i Almedalen. Almedalen visade sig från sin
bästa sida med sol och 25-30 gr varmt och mycket välbesökta seminarier. Tillsammans med Svensk Ventilation och Svenska Radonföreningen höll vi i ett seminarium med rubriken ”Dålig inomhusluft – skolans dolda hot”. FunkiS var
representerad av Kurt Ingeberg som i sitt anförande framförde problemen med
att påtalade brister vid OVK-kontrollen inte blir åtgärdade i tid utan i vissa fall
kvarstår vid kontroll efter kontroll.
Seminariet som hölls i Svensk Ventilations trailer var välbesökt och vid den efterföljande debatten deltog representanter för Arbetsmiljöverket, Boverket, Svensk Ventilation,
Sveriges elevkårer och Friskolornas riksförbund. Paneldebattörerna och åhörare var
överens om att FunkiS med sina medlemmar är den som borde äga frågan. Förslag på
åtgärder som vi får ta upp var:
- Nationellt register
- Standardiserat protokoll utan 1:or och 2:or
- Återinför kommunernas rätt att ta betalt för handläggningen
- Revidering av regelverket med ändring av ansvaret för att regelverket följs
- Utökat ansvar för funktionskontrollanterna med bl a ansvar för att påtalade brister
åtgärdas av byggnadsägaren
- Samordning mellan bygg- och miljölagstiftningen, exempelvis vill Arbetsmiljöverket
att OVK-protokoll ska delges dem med automatik
Kurt Ingeberg redovisade i sitt anförande det arbete som påbörjats i OVK-gruppen med
representanter för FunkiS, Svensk Ventilation, Boverket, SKL och Länsstyrelserna. Gruppen har haft ett par möten och till hösten skall Kurt Ingeberg från FunkiS och Britta Permats från Svensk Ventilation skall i höst på uppdrag av Länsstyrelserna i Skåne medverka i
en utbildningsdag för kommun- och länsstyrelsepersonal. Gruppen kommer att arbeta för
att belysa dessa frågor och påverka myndigheter och regelverk i syfte att få en bättre efterlevnad av OVK kontrollerna. Vi FunkiS styrelse kommer naturligt vis arbeta med dessa
frågor och vi kommer att rapportera löpande om hur arbetet fortskrider i nyhetsbrevet och
på våra medlemsmöten. Medlemmarna är naturligtvis välkomna med inlägg och synpunkter till FunkiS men de kan även vänd sig direkt till Kurt Ingeberg på telefon 0706-48 09 33
eller via mejl till project.consult@telia.com.

Vi kommer att rapportera fortlöpande från gruppens arbete i kommande Nyhetsbrev.

Radon
Kurt Ingeberg var även FunkiS representant i fler seminarier, bland annat i ”Hur når vi radonmålet 2020” där man var överens
om att vi måste se till att målen uppnås så de inte bara blir önskemål.

Svenska Radonföreningen har tagit över Svensk Strålskyddsinstitutets (SSI) kurser för radoninformatörer. Där finns en koppling till FunkiS och våra kurser, som Radonföreningen vill utveckla vidare för att stå så starka som möjligt i branschen. SSIs
kurser var alltför allmänt hållna när det gäller ventilation medan FunkiS Radonkurser är mer heltäckande. Ventilation (och
OVK) är oerhört viktigt just för att hålla ned radonhalten, och FunkiS medlemmar kan ventilation.
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