
FunkiS nyhetsbrev 2 december 2016 

FunkiS vill även önska 

sina medlemmar en riktigt 
god och trivsam Jul och 
nyårshelg. De lugna mel-
landagarna kan förslagsvis 
tillbringas med ett läsa på 
om det nya centrala OVK-
protokollet. Nyåret kan då 
inledas med ett löfte att 
anmäla sig till de lokala 
utbildningar vi startar upp 
runtom i landet där styrel-
sen även ska vara repre-
senterad för genomgång 
av protokollet samt övriga 
frågor som berör OVK. Se 
även https://funkis.reqs.se/
form/beställning. 
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Extra Nyhetsbrev 

2 december 2016  

VAD HÄNDER i FunkiS 2016—2017? 
 

FunkiS styrelsekonferens med 

planering verksamheten 2017 

hålls 8-9 december  Stockholm 
 

KURSER: 
 

Certifierings– och omcertifie-

ringskurser OVK: 
 

Stockholm:       Kurs Nr :1621 
13-14 m skrivning 15 december  

Umeå:               Kurs Nr :1701 
14-15 med skrivning 16 februari  

Göteborg:         Kurs Nr :1703 
14-15 med skrivning 16 mars  

Jönköping:        Kurs Nr :1705 
4-5 med skrivning den 6 april  

Malmö:             Kurs Nr :1707 
9-10 med skrivning den 11 maj  

Stockholm:       Kurs Nr :1709 
13-14 med skrivning den15 juni 
 

Utbildning för kommunala 

handläggare av OVK: 
 

Stockholm:  
15 dec 2016        Kurs Nr: 1622 

Umeå:  
16 feb 2017        Kurs Nr: 1702 

Göteborg:  
16 mar 2017       Kurs Nr: 1704 

Jönköping:  
6 april 2017        Kurs Nr: 1706 

Malmö:  
11 maj 2017       Kurs Nr: 1708 

Stockholm:  
15 juni 2017       Kurs Nr: 1710 
 

Kurser injustering OVK: 
 

Stockholm (Huddinge):  
Under februari    Kurs Nr: 1711 

Under april          Kurs Nr: 1712 
 

Mer information och anmälan se 

http://www.funkis.se och 

http://anmalan.funkis.se/   
 

OBS på anmälan ska anges dels mej-

ladress till kursdeltagaren och dels 

mejladress till fakturamottagaren.  

 

FunkiS årsmöte och konferenser 

Östersund / Jämtland:  
4—5 maj 2017  

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 

Gilla FunkiS på Facebook ! 

Nästa årsmötet 4-5 maj 2017 

kommer att hållas mitt i Sverige 
 

 

FunkiS årsmöte 2017 ska hållas i Östersund 
 

OVK i verkligheten 
 

Information före och efter konferensen hittar ni på Facebook  

http://www.facebook.com/funkisverige 
 

Av hänsyn till våra systerföreningar och att vi har en kurs i Malmö 9-
11 maj har vi flyttat årsmötet till 4—5 maj 2017. 
 
Start 14:00 på torsdagen med det sedvanliga årsmötet. Att ta sig 
till Östersund är inte så svårt, det går två SAS-flyg från Arlanda och 
det går två BRA-flyg från Bromma som kommer till Frösöns flygplats 
innan årsmötet. Tåg från Stockholm 08:15 ankommer Östersund 
14:07. Lokaltåg finns från Sundsvall och Trondheim.  
  
 Aktuella teman för fredagens konferens i Östersund är filter, smut-
siga kanaler, REQS och Ozon. Vi ska även diskutera hur det funge-
rar med den kommunala tillsynen av OVK-arbetet. Enligt regelver-
ket ska vi som OVK-kontrollanter notera fel och brister i protokollen, 
och därefter ska byggnadens ägare få hjälp av den kommunale 
handläggaren att ta fram åtgärder för att avhjälpa dessa fel och 
brister. Det kräver att de kommunala handläggarna ligger på 
samma kunskapsnivå som OVK-kontrollanterna när det gäller venti-
lation. Länsstyrelserna har att övervaka att allt detta fungerar. 
 

FunkiS planerar även för medföljande och eventuellt blir det en jakt 
på Storsjöodjuret. Mer om det senare.    

 

BBR 6:2 Luft 
6:21 Allmänt 
Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge 

förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas 

mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas 

utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla för-

oreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter 

eller besvärande lukt. 

Allmänt råd 

Regler om luftkvalitet och ventilation ges även ut av Arbetsmiljö-

verket och Folkhälsomyndigheten. Vid projektering är det viktigt att 

ta hänsyn till hur nedsmutsningen av luften varierar över tid 

och i byggnaden. Nedsmutsning som kan förväntas vara lokal och 

tillfällig kan tas omhand med punktutsugning, t.ex. köks- och 

badrumsventilation med forceringsmöjlighet. Mater ial som inte 

avger stora mängder föroreningar eller emissioner bör väljas i första 

hand för att undvika ökat behov av luftväxling. (BFS 2014:3). 
 

 

Svensk Ventilation ”KANALEN” hittar ni här:  

http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2016/12/

Kanalen_2016_09.pdf  

eller här: 

http://www.svenskventilation.se/2016/12/kanalen-nr-9-2016/  

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 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. 


