
OVK-protokollet digitalt 
och ett centralt register 
där alla OVK-kontroller 
finns öppet för alla att 
hämta. Kan det vara 
något? Detta och myck-
et annat kommer att dis-
kuteras på FunkiS kon-
ferens efter årsmötet 
 

FunkiS nyhetsbrev 28 februari 2015 

Uteluftsintag och frånluftsgaller 
har nät som skydd mot smådjur,  
de blir ofta igensatta och måste 
rengöras trots att de sitter svårt 
åtkomliga. Och kontrolleras !! 
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februari 2015   

VAD HÄNDER i FunkiS under 2015? 
 
 

KURSER: 
 

Utbildning för kommunala 
handläggare av OVK: 
 

Gävle: (kursen flyttad till 1508) 
26 mars                Kurs Nr: 1505 
Malmö:  
14 april                Kurs Nr: 1506 
Stockholm:  
23 april                Kurs Nr: 1508 
Umeå:  
7 maj                    Kurs Nr: 1510 
 

Certifieringskurser OVK: 
 

Gävle:                 Kurs Nr: 1504 
(flyttad till Stockholm se nedan) 
Stockholm:         Kurs Nr: 1507 
21-22 med skrivning 23 april              
Umeå:                 Kurs Nr: 1509 
5-6 maj med skrivning 7 maj               
 

Regelverkskurser OVK: 
 

Stockholm:  
10 mars                Kurs Nr: 1503 
Malmö:  
19 maj                  Kurs Nr: 1511 
 

Regelverkskurserna ställs in på 
grund av för litet intresse. Inne-
hållet finns i Certifieringskur-
serna som flertalet väljer att gå) 
 

Mer information och anmälan 
till kurserna se FunkiS hemsida 
under fliken ”UTBiLDNiNG” 
 

Anmälningsblanketter finns på 
hemsidan http://www.funkis.se 
och http://anmalan.funkis.se/   
 

OBS att kursen ska vara be-
tald före kursstart. 

Sida 1 

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 före-
kommen anledning. 

Gilla FunkiS på Facebook ! 

Årsmöte 2015 med efterföljande konferensdag med 
föredrag och utställningar 21—22 maj 2015 

Själva årsmötet hålls på systerfartyget (Helsingforsbåten) som 
ligger vid Tegelvikshamnen i Stockholm. Efter årsmötet går de 
som ska vara med på konferensdagen över till m/s Cinderella  

 

Tänkta ämnen: 
 Nya regelverk, kommande revideringar i BBR 
 Rena kanaler, vilken bedömning gäller 
 Centralt OVK-protokoll 
 Ska injusterare kunna vara medlem i FunkiS? 
 Länsstyrelsernas övervakning av OVK-arbetet 
 Kontrollansvarigas (KA) syn på OVK-arbetet 
 Gråzon mellan OVK och Arbetsmiljöfrågor 
 TR-frågor, FoS, 160 Frågor, Kurser och Utbildning 
 Certifieringsfrågor 
 Har OVK gjort oss friskare sedan 1991? 
 Vilket ansvar har Brf för ombyggnad som påverkar OVK? 

Läs mer om de planerade konferensdagar-
na på sidan 4. Anmälningarna strömmar 

redan in så passa på att redan nu boka via 

http://arsmote.funkis.se/ 

Ett tips från en gammal kollega.  
Vi har väl alla haft en plastpåse med nycklar märkta med pap-
perslappar när vi gör OVK. Papperslappar som ramlar bort. 
Köp ett par plastlådor för skruvar o dyl på något ”gubbdagis” 
i er närhet. Dessa lådor är utmärkta att ha nycklar i sorterade 
våningsvis, med lapparna kvar i lådan. 

PRESS-STOPP 

FunkiS kurser räcker för den år-
liga rapporteringen om uppdate-
ring enligt BFS 20111:16 §19. 



Sida 2 

     Nyhetsbrev 
februari 2015   

Valberedningen, dvs 
Peter från Örebro, Pe-
ter från Karlskrona och 
Janne från Solna som ni 
kan nå via FunkiS hem-
sida där de hittas under 
fliken STYRELSEN, öns-
kar komma i kontakt 
med intresserade bli-
vande styrelseledamö-
ter med IT-kunskap och 
med intresse för juridik. 

Gilla FunkiS på Facebook ! 

Storebror ser dig! 
 
Många av oss som levt ett 
tag förknippar detta med 
den skräck för övervakning 
som fanns under senare 
delen av förra århundradet. 
Nu har man kanske en mer 
nyanserad uppfattning lite 
till mans. Vi som utför 
OVK har emellertid ett va-
kande öga på oss i form av 
kolleger som kommer att 
nagelfara våra protokoll och 
kontrollerade anläggningar 
tre eller sex år senare då det 
är dags för nästa OVK. Det 
är du som någon står vid 
samma ventil och undrar 
hur i (pip) någon 
kunde skriva godkänt i 
protokollet.  
 
Din bror ser dig alltså, 
så tänk efter en extra 
sekund när du står där 
och tycker det är svårt 
att tala om för de bo-
ende att det är fel ven-
til eller kåpa 

FunkiS kursverksamhet under 2014: 

                 Dåligt inomhusklimat har 
     föranlett Barbro Westerlund (fp) 
att skriva en motion i riksdagen 



 

 

Om du 
ändrar 
mejladress 
måste du 
meddela oss 
din nya 
mejladress ! 
 

          Sida 3 

     Nyhetsbrev 
februari 2015   

Frågorna i Nyhetsbrevet i december var populära, så därför återkom-
mer vi med några fler frågor ur ”Diagnostiskt Prov i Regelverk OVK”  
även i detta Nyhetsbrev. Frågorna är hämtade från de frågor som inte 
har svar i häftet ”160 Frågor”. 
 
96.   När får återluft installeras i ett ventilationssystem för ett kontor? 
 A = Alltid, B = Aldrig, C = Om utredning visat på lämplighet.  
88.     Syftet med Arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och  
          olycksfall. Ange ytterligare mål som lagen eftersträvar. 
101.  Var i ”Arbetsplatsens utformning” finner du föreskrifter och råds- 
 text för underhålls– och driftsinstruktioner? 
107.   Får man lov att utföra rivning av asbesthaltigt material utan  
 tillstånd? 
126.   Hur långt i meter från en yttervägg med fönster bör man mäta  
 lufttemperatur och operativ temperatur när klagomål föreligger? 
  A = 0,6 meter, B = 0,8 meter, C = 1,0 meter 
130.   Hur länge gäller en energideklaration? 
142.   Vad menas med Atemp? 
 

Ska garage OVK-kontrolleras?  
Det är en fråga som återkommer med jämna mellanrum. Svaret är som 

vanligt; vad säger regelverket? Finns det med i undantagen? Så enkelt 

är det alltså. Det som inte finns med i undantagen ska alltså kontrolle-

ras av oss OVK-kontrollanter.   
Det finns faktiskt de som frågar om man kan lämna lokaler och lägen-

heter okontrollerade om man inte kommer in i dem eller om beställa-

ren inte vill att allt kontrolleras. Svaret är förstås; visst gör så, men no-

tera  i protokollet att dessa lokaler eller lägenheter inte ingår i den ut-

förda OVKn.   

Den som är intresserad av Barbro Westerholms motion och hur den behandlas 
kan hitta den på riksdagens hemsida under http://www.riksdagen.se/sv/
Dokument-Lagar/Ovrigt-dokument/Inomhusluft-i-skolor_H202779/ och 
kanske även föra budskapet vidare till sin politiker hemma i den kommun hen 
bor eller arbetar i. 



Årsmöte med konferenser 21 – 22 maj 2015 på Viking m/s Cinderella 
 

Styrelsen har gjort ett första utkast till konferenser i samband med årsmöte 2015 och tagit fram följande som vi jobbar vidare med. 
Själva årsmötet hålls på m/s Mariella som ligger i hamn (Tegelvikshamnen bortom Stadsgården i Stockholm) och vi har ett konferens-
rum med kaffe, frukt och smörgåsar.  Torsdag klockan 14 – 16. 
 

16:30 går vi ombord på systerfartyget m/s Cinderella som ligger bakom m/s Mariella. De som kommer utan att ha deltagit i årsmötet 
går direkt till m/s Cinderella. Samling i ”Nöjeskafféet”. 
 

Utställarna kan ta ombord egen bil alternativt budbil och bära upp sina prytlat till ett eget rum bredvid konferensrummet. De är med 
på alla aktiviteter och får 6 minuter för produktpresentation (med OVK-anknytning) insprängt under dagen. 
 

Hytter måste bokas i tid så anmälningarna är viktiga att få in i tid. Ska man ha med respektive så ska detta också anmälas eftersom 
man måste uppge namn och nummer när man åker båt numera. 
 

A4-pärm till alla för materialet som utställarna och konferensdeltagarna lämnar. Med innehållsförteckning och pärmsidor. Lämnas vid 
ombordstigningen tillsammans med nycklar och program insatt i pärmen, plus tröja. 
 
17:15 kan man gå till sina hytter. 
18:00 samling i konferensrummet. Presentation av konferensdagarna och utställarna. 
18:10 föredrag eller nått spirituellt. OVK-squiz.  
19:00 mingel hos utställarna.  
20:00 A la Carte middag med kött eller fisk eller veganmat vilket beställs vid anmälan.  
          Två glas vin och en avec till kaffet ingår. Alternativt alkoholfritt plus glass. 
 

Arbetsuppdelning för styrelsen: 
Utställarna hjälp med lokalen, platserna, kaffe mm Lars Skarenstedt  
Utställarna tippsfrågorna och priserna, rättande mm Peter Granath   
Middagen och lunchen, kontaktman mot båten Anders Eriksson  
Toastmaster under middagen   Tomas Axelsson  
Nycklar, kuvert, pärmar, tröjorna   Jan Boldrup   
Konferensrummet, IT-teknik, ljud och bild  Olle Nevenius   
Allmänna frågor från deltagarna, stand-by  Gunnar Nihlén   
Hjälpa de inbjudna talarna    Kurt Ingeberg   
 

Allmänt nycklar pärmar mm, guida medresenärerna Kanslipersonalen  
 

Tänkta talare och inbjudna. Detta kommer med till visshet gränsad sannolikhet att ändras: 
Wanda Rydholm (Boverket) 
Petri Tuomela (RSVR) 
Annika Brännmark (Entreprenörsföretagen) 
Michael Ressner (Folkhälsomyndigheten) 
Ulrika Nolåker (FSBi) 
Britta Permats (Svensk Ventilation) 
Gunnar Åhlander (Arbetsmijöverket) 
Percy Stark (Kiwa Swedcert) (men även andra certifieringsorgan blir inbjudna) 
Svenska Radonföreningen 
Anna Jansson Thulin (Länsstyrelsen Skåne) 
Sofie Nilsson (Kontrollansvarigas Riksförening KARF) 

 

Tider fredagen den 22 maj, ett första utkast: 
08:00 Frukost, mingel hos utställarna 
09:00  konferensstart. Utställarpresentationerna varvas med föredragen.   
09:10 Fösta föredragshållare 
09:30  Andra föredragshållare 
10:00 Tredje föredragshållare 
10:30  Fika plus mingel och tipspromenad hos utställarna 
11:00 Fjärde föredragshållare 
11:45 Femte föredragshållare 
12:30  Lunch smörgåsbord gemensamma bord 
13:30 Sjätte föredragshållare 
14:00  Sjunde föredragshållare 
14:30  Åttonde föredragshållare 
15:00  Tippsfrågesvar, prisutdelning, avslutning 
16:00  Ilandstigning                    /  Programmet kommer att justeras vartefter. 
                         Välkomna önskar FunkiS styrelse..



ANMÄLNiNG	TiLL	FUNKiS	KONFERENSER	21‐22	MAJ	2015	
ÅRSMÖTESFÖRHANDLiNGARNA	21	MAJ	PÅ		
m/s	MARiELLA	KRÄVER	iNGEN	ANMÄLAN 	

http://arsmote.funkis.se/  

ANMÄLNiNG	TiLL	FUNKiS	KURSER	
1.	 OVK	FÖR	KOMMUNALA	HANDLÄGGARE	

2.	 CERTiFiERiNGSKURS	TRE	DAGAR	iNKLUSiVE	SKRiVNiNG	
3.	 REGELVERKSKURS	

http://anmalan.funkis.se/  

FÖRUTOM	KONFERENSEN	INGÅR	
HYTT,	MIDDAG,	LUNCH,	KAFFE	FÖR–	OCH	EFTERMIDDAG	

MEDRESANDE	BESÖKER	BÅTENS	SPA	
3.500	SEK	KONFERENS,	1.600	MEDFÖLJANDE	 MOMS 	



Härmed	kallas	till	FunkiS	årsmötesförhandlingar	
torsdagen	den	21	maj	klockan	14:00	

ombord	på	m/s	Mariella	i	Tegelvikshamnen	Stockholm	
	

Till	Stadsgårdshamnen	53	Viking	Line	kan	man	åka	med	buss	nummer	53,	71,	96,	401,	
402,	404,	409,	410,	413,	414,	422,	442,	443,	444,	445,	446,	449,	471,	491	och	496	från	
Slussen	till	Londonviadukten	400	meters	promenad	och	inom	synhåll	till	m/s	Mariella		
	
Parkeringsplatser	rekommenderas	OK	bergsgarage	vid	Slussen	/	Katarinavägen	16	

		Sida 	6																																																																																																				/	Välkomna	önskar	FunkiS	

1 Val av ordförande och sekreterare för stämman  
2 Val av två justeringsmän  
3 Fråga om stämman blivit vederbörligen sammankallad  
4 Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning för föregående räkenskapsår  
5 Revisorernas berättelse för föregående räkenskapsår  
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
7 Fastställande av medlems- och serviceavgifter till föreningen.  
8 Val av styrelseledamöter  
9 Val av revisorer  
10 Val av ledamöter i valberedningen  
11 Övriga ärenden 





 

Vännen och Etikkamraten Rolf Sandell dog efter en tids sjukdom den 5:e januari.  

Vi hade mot slutet många samtal med varandra och via hans Birgit – samtal som trots att han tidigt

insåg  det oundvikliga och  i  allas medvetande  onödiga  slutet,  betingat  av  ofullständig  och  felaktig

behandling, ändå kunde hållas positiva och medmänskliga. 

Han och hustrun Birgit var under hela vårt gemensamma arbete med Funkis etikgrupp mitt värdpar

under  alla  gemensamma  arbetsmöten.  Eftersom  vårt  etikarbete  startade  med  att  formera

arbetsformer  och  regler  för  vårt  arbete  och  för medlemmarnas  bästa,  fanns  det många  intrikata

alternativ att tillmötesgå innan vi  med Funkis styrelses välsignelse kunde börja vårt arbete. 

Rolf  var  teknikern,  uppfinnaren  och  företagsledaren  som  också  var  i  högsta  grad  intresserad  av

människan  som  användare  och  mottagare  av  allt  nytt.  Han  var  en  tidig  ambassadör  för

energibesparing och hade egna produkter och  system  i användning, han var ursprunglig medlem  i

Funkis och andra tekniska föreningar och undervisade i mån av tid också i tekniska ämnen. 

För mig blev han en kamrat som alltid fanns som mottagare av mina tankar och förslag och som tog

sig  tid  för vårt etikarbete och  sitt  författande av aktuella Funkishandlingar.  Jag är  tacksam  för alla

våra år tillsammans – men nu känns det tomt efter vännen Rolf. 

Kalmar i februari 2015 

Erik Kylefalk 

Rolf Sandell har lämnat oss. 
Vännen Erik beskriver Rolf 
nedan, men jag vill som ordfö-
rande lägga till att Rolf föru-
tom sin kunskap om OVK var 
mannen bakom de roliga figu-
rer med anknytning till OVK 
som prydde baksidan på Bulle-
tinerna på den gamla goda 
tiden.  
 
Vi ska även minnas Kjell 
Swärdh som också han lämnat 
oss. Kjell var aktiv i såväl sty-
relsen som lokalavdelningen, 
men även en fantastisk jazz-
konnässör.       /  Olle Nevenius 


