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VAD HÄNDER i FunkiS under 2016?

Årsmötet i Göteborg 12-13 maj 2016

FunkiS årsmöte leddes i år

av Lennart Trankell som
har medlemsnummer 49
och Lennart bistods av Peter Granath som sekreterare. Lennart har varit en
av Etikgruppens två medlemmar de senaste åren,
men han har nu beslutat
sig för att lämna såväl
OVK som Etikgruppen.
FunkiS styrelse vill tacka
Lennart för de insatser han
gjort för föreningen och
önskar honom en trivsam
och berikande tillvaro som
pensionär. Tack Lennart.
Frågor till FunkiS bör ställas
via mejl för att du ska vara
säker på att få ett svar. Det
kan trots det ta några dagar
eftersom vi alla i styrelsen
arbetar ideellt med detta och
har mycket arbete inom våra
respektive företag under
dagarna. Meddelande kan
även lämnas på telefon men
det kan dröja innan vi hinner lyssna av dem.

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

FunkiS årsmöte i Göteborg 2016 hölls på Panorama Hotell

Certifierings– och omcertifieringskurser OVK:

25 år med OVK

Jönköping:
Kur s Nr:1613
23-24 med skrivning 25 augusti
Göteborg:
Kur s Nr :1615
13-14 m skrivning 15 september
Karlstad:
Kur s Nr :1617
18-19 med skrivning 20 oktober
Malmö:
Kur s Nr :1619
15-17 m skrivning 18 november
Stockholm:
Kur s Nr :1621
13-14 m skrivning 15 december

Alla föredragen och bilder från dagarna hittar ni på Facebook

http://www.facebook.com/funkisverige
Årsmötesprotokoll kommer efter justering att ligga på
FunkiS Forum (medlemsinloggning) tillsammans med ekonomiredovisningen.
Noteras att styrelsen är oförändrad efter några omval förutom att en styrelseledamot på lämnat styrelsen och inte ersatts av någon ny. Det har inte ansetts motiverat att vara så
många i styrelsen som det blev förra året.
Revisorerna valdes nya, såväl den auktoriserade som vår
lekmannarevisor. Revisorerna delges alltid protokoll, beslut,
mejlkonversationer mm för att kunna hålla koll på att arbetet sköts enligt våra stadgar och till medlemmarnas bästa.
I samband med årsmötet tog medlem 2012 Pelle Höij från
Kristinehamn upp frågan om utbildningskrav för att få certifiering för OVK av certifieringsorganen efter direktiv från
Boverket. Efter stämmobeslut fick styrelsen i uppdrag att
föra frågan vidare och i skrivandets stund har kontakter tagits med ett par certifieringsorgan och med Boverket. Se
vidare bilaga i detta nyhetsbrev.
Etikgruppen Lennart Trankell och Torsten Jensen har på
egen begäran och efter konsultation med styrelsen upphört.
Gruppen bildades en gång i tiden för att avlasta styrelsen
eftersom det var en del kontroverser mellan medlemmar
som hade olika uppfattningar om sitt arbete. Ärendena har
nu blivit färre och de klaras av med samtal och mejl utan
större tidsåtgång. Vi har även alla blivit bättre på att tolka
lagar och förordningar. Styrelsen vill tacka Lennart och Torsten för det värdefulla arbete de lagt ned i Etikgruppen. Se
även FunkiS hemsida där etik i FunkiS vid OVK beskrivs.
Almedalen
Torsdag 7 juli
Svensk
Ventilation
11.15 – 12.45

Sida 1

KURSER:

Utbildning för kommunala
handläggare av OVK:
Jönköping:
25 augusti
Göteborg:
15 september
Karlstad:
20 oktober
Malmö:
17 november
Stockholm:
15 december

Kurs Nr: 1614
Kurs Nr: 1616
Kurs Nr: 1618
Kurs Nr: 1620
Kurs Nr: 1622

Kurser injustering OVK:
Stockholm (Huddinge):
15 september
Kurs Nr: 1623
Mer information och anmälan se
http://www.funkis.se
och
http://anmalan.funkis.se/
OBS att kursen ska vara betald före kursstart.
OBS på anmälan ska anges
dels mejladress till kursdeltagaren och dels mejladress till
fakturamottagaren.

Inomhusmiljön, tillsyn och Obligatorisk VentilationsKontroll
Funktionskontrollanterna, Installatörsföretagen och
Svensk Ventilation
Rundabordssamtal med riksdagsledamöter, representanter för Boverket, Länsstyrelserna, Fastighetsägarna Mitt Nord, SKL m.fl.
Har ni vägarna förbi så passa på att lyssna och ställa frågor.
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Det finns många tekniska frågor på FunkiS Forum och på
FunkiS Facebook ...
http://www.facebook.com/funkisverige

FunkiS på Nordbygg i Älvsjö
tillsammans med RSVR i AG:70
FunkiS bemannade monter AG:70 på Nordbygg i Älvsjö 5—
8 april tillsammans med RSVR (Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare). FunkiS hade även en daglig presentation av det nya
centrala OVK-protokollet på Svensk Ventilations scen mitt i hall A.

FunkiS kommer under hösten att
fortsätta med möten i lokalavdelningarna över hela landet, där
medlemmarna utbildas att handha
det nya centrala OVK-protokollet.
Kallelse till dessa möte kommer
efter semestrarna i augusti.

Våra vänner i Monter AG:70 på Nordbygg var i
år Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare
Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare,
RSVR, är en branschorganisation för i Norden
verkande företag som utför rengöring av ventilationssystem. Centralt arbetar RSVR med opinionsbildning och marknadsföring av medlemsföretagens tjänster. Kansliet biträder medlemsföretag i tvister samt förhandlar om centrala rabatter och avtal med leverantörer. Förbundet är
den enda utbildningsanordnaren inom ventilationsrengöring i Sverige. Utbildningen är certifierad.

Torbjörn ”Tobbe” Knutsson presenterade FunkiS nya centrala OVK-protokoll på
Svensk Ventilations scen varje dag efter lunch under mässans alla dager.
Boverket och Svensk Ventilation var på
plats representerade av Wanda och Britta
som här lyssnar på Tobbes föredrag om
protokollet.

RSVR STYRELSE:
Ulf Hjälmerhag, förbundsordförande
Magnus Brandt, ledamot
Hasse Olsson, ledamot
Jarl Ljungqvist, ledamot
Ulf Pettersson, ledamot,
Ingvar Asplund, ledamot
John Iggström, ledamot

Tobbe gick även igenom protokollet
och dess fördelar för besökare i FunkiS
monter under de dagar han var på plats.

Yrkes- och teknikforum
Pelle Höij, ledamot
Lars-Åke Strömberg, ledamot
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FunkiS arbetar för att ett nationellt OVK-register med koppling till Fastighetsregistret och Energideklarationerna ska bli norm, likt https://www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006985-omenergideklaration-for_sfs-2006-985

Det dyker upp oväntade frågor om OVK till TR då och då, och ibland inser vi att de som saluför
en innovation inte helt har förstått varför man ska ventilera alla rum i en byggnad kontinuerligt.
Häromsistens var det små reversibla fläktar med små värmeväxlingspaket, saluförda av bland annat TV4, som hade
ett certifikat utfärdat av Swedcert, men där detta certifikat inte har med OVK att göra. De små aggregaten/fläktarna
klarar inte godkänd OVK. Certifikatet gäller nått annat, oklart vad.
Den här gången har vi en tillverkare av badrum, som kommer med nått typgodkännande gällande bortförande av
fukt i rummet med självdrag i en 100-kanal. Se nedanstående mejlkonversation, och ”finn fem fel”. Först leverantörens mejl efter en underkänd OVK …….
Rörande detta med OVK-godkännande.
Vi kanaliserar med ett 100mm-rör. Oavsett om det är mekanisk frånluft eller ej.
Om det är mekanisk så kan man tillse att ”rätt” mängd luft sugs ut från badrummet gm att reglera fläkten på taket/
vinden.
Om det är självdrag så kanaliseras bara ventilationen ut till ”boxen” och förutsatt att det inte finns fukt i konstruktionen så är systemet godkänt. Det blir något sämre flöden tack vare mindre dimension men då det, oavsett om det är
vårt system eller ej, beror på väderlek och lufttryck vilket flöde man får så är kanalisering irrelevant.
OM det däremot konstateras att det finns fukt i konstruktionen så monteras en frånluftsfläkt (kanalfläkt) som suger
25l/sek i vår nya kanal. Denna fläkt sitter sedan i minst 6 månader då konstruktionen är torr och fläkten kan bortmonteras.
I Ert fall, ”PiiP”, så fanns det ingen fukt i konstruktionen någonstans och därför har vi inte forcerat ventilationen.
FunkiS Tekniska Råd gav följande svar …..

Hej, nej det är ett självklart underkännande. Byggnormen kräver 0,35 l/s grundflöde och forcering
av flödet i mörka badrum för att få bort fukt när man duschar. Nått slags ”godkännande” för användning av produkter som inte uppfyller dessa krav finns inte i samband med OVK. Att sätta dit
en fläkt och sedan ta bort den låter som en ”googleöversättning” av någon utrikisk instruktion.
Din bedömning är solklar, om uttrycket tillåts så här i midsommartider, Hälsningar från Tekniska
Rådet
Boverket som delgavs detta kom med följande lite mer korrekta förtydligande …....

Det verkar som leverantören har en produkt som kan uppfylla krav på fuktsäkring i byggnadskonstruktionen (ytterväggen) enligt BBR, avsnitt 6:5 Fukt och har totalt missat krav som finns för
ventilation och luftkvalité enligt avsnitt 6:2 Luft?!
Självdrag i nybyggda hus (för permanent bruk) och lokalbyggnader är inte tillåten lösning och
uppfyller inte byggreglernas krav sedan SBN 80 respektive SBN 75.
I ett annat fall har byggnadsägaren inte velat komplettera lokaler med kopieringsmaskiner med
frånluft och där har Tekniska Rådet funnit följande som kan användas vid underkännande:
I flera år har Arbetsmiljöverket pekat ut skrivare som potentiellt hälsofarliga och rekommenderat att de ställs speciella rum.
Veckans larm om partikelutsläpp gör att man nu ska följa den vidare forskningen. Laserskrivare bör inte placeras bland människor på en arbetsplats, utan i avskilda och väl ventilerade utrymmen. Det rådet ger Arbetsmiljöverket. Att skrivare kan vara hälsofarliga kom inte som någon nyhet för Britt Gottfridsson, överingenjör på Arbetsmiljöverkets kemienhet. ”Vi har alltid tyckt att
de ska stå för sig själva som en säkerhetsåtgärd”, säger hon. Redan en föreskrift från 2000 pekar Arbetsskyddsstyrelsen
(nuvarande Arbetsmiljöverket) på hälsoriskerna med skrivare. Utsläpp från maskinerna är en av orsakerna. "Utrustning som
emitterar exempelvis värme, föroreningar eller störande ljud (skrivare och kopieringsmaskiner) bör inte placeras i samma lokaler som permanenta arbetsplatser." I tisdags rapporterade Computer Sweden om hur nya forskningsresultat från Queensland
University of Technology i Australien visade på oroväckande höga utsläpp av små partiklar från en rad skrivare. Av 62 undersökta maskiner klassades 17 som högutsläppande. Nu ska Arbetsmiljöverket följa vidare forskning för att avgöra vad resultaten
betyder för hur arbetsmiljön bör utformas. Bland annat måste de utsläppta partiklarnas sammansättning studeras närmare.

Som OVK-kontrollant ska man alltid notera vad som avviker från gällande regelverk. Vi ska även
ange var i regelverket man stöder sina noteringar på. Det är inte OVK-kontrollantens uppdrag
att tala om för byggnadsägaren hur denne ska lösa problemet. Byggnadsägaren ska vända sig till
den kommunale handläggaren för att få hjälp med att lösa problemet. Visst kan vi hjälpa till men
då är det ett konsultuppdrag, och får inte blandas ihop med OVK-uppdraget. Att godkänna en
OVK för att lösningen är svår eller dyr är inte acceptabelt.
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FunkiS Balansräkning, Rörelseräkning och Tilläggsuppgifter som redovisats på årsmötet
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OVK 25 ÅR FiRADES MED EN JUBiLEUMSMiDDAG PÅ LiSEBERG EFTER EN FEMKAMP
MED 90 DELTAGARE i 11 GRUPPER
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Gilla FunkiS på Facebook !
Allt material från konferensen finns på FunkiS Facebooksida http://www.facebook.com/funkisverige att ladda ned för medlemmarna
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Allt material från konferensen finns på FunkiS Facebooksida http://www.facebook.com/funkisverige att ladda ned för medlemmarna

