Kurslitteratur

CERTIFIERAD
RADONKONSULT

Förstudiematerialet
tillsammans med
kurskompendier Radon
del 1 och Radon del 2
utgör själva stommen i
radonkursen.

Radonkurs 2016 i Nässjö
Kursen vänder sig till Funktionskontrollanter OVK, Kontrollansvariga
och Energiexperter, som nu ges möjlighet att bli Certiﬁerad
Radonkonsult via KIWA. Kursen passar dock även för kommunala
handläggare av OVK- och radonfrågor. Den är också tillgänglig för
alla som vill öka sin kännedom om radonproblematiken och få insikt
i olika alternativa lösningar. Kursen ställer krav på att du själv gått
igenom förstudiematerialet som du får senast en vecka innan kursstart.

Radonkompendium

2016:1

Radonkurs

Hel kurs nu på våren:

Vi erbjuder tvådagarskurs inkl övernattning:
•

Hotell Högland i Nässjö, 10-11 oktober 2016

Föreläsare: Docent Gilbert Jönsson, Kärnfysik, LTH och
OVK-besiktningsman Johnny Rosendahl, Styrovent.
Bekvämt att ta tåget till Nässjö. (Kurstiderna har anpassats)

Kursfakta:

Kursen ger specialkunskaper om radonproblematiken i inomhusmiljön.
• Ger dig en plattform för en saklig handläggning av radonåtgärder
och deras vidmakthållande. ( Kompendierna tar du med hem)
• Ett smidigt kursupplägg fördelat på två ”halvdagar” med
övernattning. Tiderna är valda för att passa tillresandes tågtider
och billiga biljettpriser. Konferenslokalen är vald med
största omsorg för en givande kurs.
• Kursen bygger på pärmarna Radon del 1 och 2 med aktuellt
material.En genomgripande uppdatering och komplettering av
tidigare kursavsnitt har nu skett. (Radonkompendiet ingår i del 1)
• Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Diplom tilldelas
de som godkänts vid provet och veriﬁerar att krav på särskild
kompetens för att bli certiﬁerad radonkonsult uppnåtts.
• Sedan 2003 har vi genomfört radonutbildningar. Över 500
riksbehöriga besiktningsmän har diplomerats. Dessa erbjuds nu
olika alternativ för kompletterande utbildning och möjlighet till
kunskapsprov. Ligger på www.styrovent.se
Kursarrangör:

www.styrovent.se

RADONANALYS - GJAB

Radonkompendium 2016

Radonkursen arrangeras av Styrovent i samarbete med Radonanalys
Medlemmar i FunkiS - Funktionskontrollanterna i Sverige har rabatt.

RADONANALYS - GJAB

Förstudiematerial

Förstudiematerial med
läsanvisningar och
anmälningsbekräftelse
skickas till dig efter
sista anmälningsdag,
till adressen enligt din
anmälan.
Hotell Högland

Vårt geograﬁska
läge gör oss unika.
Tillgängligheten är
viktig idag med tanke
på restider och de
besparingar man gör
inte minst på miljön.
Du hittar oss 50 m från
Nässjö järnvägsstation
med otaliga tågstopp per
dag från Sveriges alla
hörn. 50 km från Axamo
ﬂygplats och bara en liten
avstickare från E 4:an.
Ca 80% av Sverige når
oss inom 3 timmar.
För mer information:
www.hogland.se

”Den kalla årstiden
är rätt tid för att
mäta och ta itu med
radonproblem”

Radonkurs - anmälan Hel Kurs i Nässjö
Kursen vänder sig till Funktionskontrollanter OVK, Kontrollansvariga och Energiexperter, som nu ges
möjlighet att bli Certiﬁerad Radonkonsult via KIWA. Kursen passar dock även för kommunala handläggare av
OVK- och radonfrågor. Den är också tillgänglig för alla som vill öka sin kännedom om radonproblematiken
och få insikt i olika alternativa lösningar.
Radonkurs • Hotell Högland i Nässjö • 10-11 oktober 2016

Om kurstider:

Fyll i kompletta uppgifter - texta

10 oktober kl 1130 till
Namn

11 oktober kl 1215

FunkiS medl.nr

sista anmälningsdag 19/9
Företag

Plats:
Hotell Högland i Nässjö, Esplanaden 4,
ca 50 m från Nässjö järnvägsstation
Se även: www.hogland.com

Adress

Hålltider:
dag 1.
11.30 Incheckning, samling i
konferenslokalen
12.00 Gemensam lunch ( varmrätt, vatten/
lättöl, sallad, smör/bröd, kaﬀe)
13.00 Kurstart dag 1
15.00 Eftermiddagskaﬀe
19.00 Kursslut dag 1
20.00 Gemensam tvårättersmiddag
med kaﬀe

Telefon

Email

Fakturaadress (om annan än ovan)

dag 2.
08.00 Kursstart dag 2
10.00 Förmiddagskaﬀe
10.30 Provskrivning
12.15 Kursavslut och gemensam lunch
Fakturamärkning

Allt ingår i kursavgiften:

Kursavgift 7600 kr (Rabatterat pris för FunkiS-medlem 7200 kr)

•

Förstudiematerial

•

Kurskompendium

•

Radonkurs i två halvdagar

•

Kunskapsprov, Kursdiplom

•

Övernattning i enkelrum inkl. frukost

•

Alla måltider enligt programmet.

Moms tillkommer. Betalning sker mot faktura 30 dagar netto.
Anmälningsbekräftelse och förstudiematerial skickas efter sista
anmälningsdag. Faktura skickas separat. Praktiska frågor besvaras av
kursledarna. Reservation: Kurs kan ställas in vid för lågt deltagarantal.
Antalet platser är begränsat pga förbokade rum. Anmälan är bindande,
som kan ﬂyttas till annat datum vid ev. förhinder.

Skicka din anmälan till Styrovent • e-post styrovent@styrovent.se

Styrovent Syd Konsult AB, Box 48, 234 21 LOMMA
Telefon 040-416581, styrovent@styrovent.se, www.styrovent.se

