Kurslitteratur

BLI CERTIFIERAD
RADONKONSULT!

Radonkurs 2016 (kompletterande kurs)
Kursen vänder sig till Funktionskontrollanter OVK, med
giltig K-behörighet, som gått våra tidigare radonkurser
och som fått ett utfärdat diplom. Nu ﬁnns det möjlighet att bli
Certiﬁerad Radonkonsult hos KIWA!
Kurstillfälle

•

Kurskompendier Radon
del 1 och Radon del 2
utgör själva stommen i
denna utbildning..

Radon - del 1

2015:1

Radonkompendium
Boverkets regelsamling för OVK (utdrag)
Boverkets regelsamling för byggande (utdrag)
SOU 2001:7 ( Utdrag för förstudier om radon)
Radonets historia

RADONANALYS - GJAB

Radon- del 1 2016

19 okt. i Stockholm,

Best Western Kom, Döbelnsgatan 17 i lokal ”von Döbeln”

•

8 nov. i Göteborg,

Radon - del 2

Best Western Mektagonen, Falkenbergsgatan

3 i lokal ”Fredriksdal”

2016:1

Radonkurs informations- och referensmaterial

Föreläsare: Docent Gilbert Jönsson, Kärnfysik, LTH och
OVK-besiktningsman Johnny Rosendahl, Styrovent.
Denna kompletterande kurs att kan genomföras på andra platser i
landet. Ta kontakt med Johnny Rosendahl 0708-401108
RADONANALYS - GJAB

Radon- del 2 2016

Kursupplägget:

Kursen är till för att ge dig uppdaterade specialkunskaper om
radonproblematiken i inomhusmiljön. Du får en plattform för en
saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande
•
•
•
•
•

Nya pärmar ligger på plats.( Kompendierna tar du med hem)
Kursen bygger på pärmarna Radon del 1 och 2. En
genomgripande uppdatering och komplettering av har nu skett.
Nyckelavsnitten repeteras.
Förändringar och nytillkomna delar penetreras
Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Diplom tilldelas
de som godkänts vid provet och veriﬁerar att krav på särskild
kompetens enligt Kiwas cert.ordning, för att bli certiﬁerad
radonkonsult, har uppnåtts.

Förstudiematerial

Förbered dig gärna
genom att bläddra
igenom Radonpärmarna
som du ﬁck vid ditt förra
kurstillfälle.
Kolla gärna länkar till
utbildningsplatserna:
Göteborg:
www.hotelmektagonen.se/
Stockholm:
www.komhotel.se/

www.styrovent.se

Kursarrangör:

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

RADONANALYS - GJAB

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

Radonkurs för att bli
certifierad Radonkonsult.
Kompletterande kurs med kunskapsprov hösten 2016
Kurserna vänder sig främst till Funktionskontrollanter OVK
som gått våra tidigare radonkurser och som fått ett utfärdat diplom.
• völj mellan Stockholm-Göteborg •
Kurstillfälle: Kryssa för!

19 okt. (09-17) Stockholm

Fyll i kompletta uppgifter - texta

Best Western Kom i ”von Döbeln”
Döbelnsgatan 17

Namn

FunkiS medl.nr

anmäl senast 3 okt.

8 nov. (09-17) Göteborg
Mektagonen i ”Fredriksdal”
Falkenbergsgatan 3 Fredriksdal

Företag

Adress

anmäl senast 20 okt.

Hålltider:

Telefon

09.00 Fika och samling i kurslokalen.
Presentation. Genomgång
av kurspärmarna och Kiwas
certiferingsordning för Radonkonsult.
09.30 Kurstart
12.00 Gemensam lunch
13.00 Kursen fortsätter
14.30 Fika med kaka
15.00 Kunskapsprov
17.00 Provet inlämnas, Kursavslutning
Övrig information:
Kurspämar på respektive plats
Skolsittning i lokalen
Isvatten.Fruktkorg. Lunch
Fika fm o em i anslutning till lokalen

E-post

Fakturaadress (om annan än ovan)

Fakturamärkning

Kursavgift 4250 kr (Rabatterat pris för FunkiS-medlem 4000 kr)
Moms tillkommer. Betalning sker mot faktura 30 dagar netto.

Vad ingår i kursavgiften:
•

Nya Kurspärmar Radon del 1 och del 2

•

Kompletterande Radonkurs

•

Kunskapsprov, Kursdiplom

•

Allt enligt övrig infomation

Anmälningsbekräftelse sänds som e-post. Faktura skickas separat.
Praktiska frågor besvaras av kursledarna. Reservation: Kurs kan ställas in
vid för lågt deltagarantal. Anmälan är bindande, men 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

