
 
 

 
 

Sommarhälsning – Juni 2020 
 

Hej på er medlemmar! 
 
Så här inför sommar och semester jobbar vi säkert alla lite extra för att komma till avslut eller 
mellanlägen i våra projekt. Det är viktigt att få komma till ro, så ledigheten kan få ge oss nya krafter, 
för att orka driva våra fuktfrågor framåt på nytt när hösten tar vid.  
 

Hänt sedan sist 
Det som hänt sedan sist är att vi fått igång vår fakturering av medlemsavgifter. Har ni upptäckt 
felaktigheter när det gäller faktureringsuppgifter mm så meddela oss gärna det så fort som möjligt.  
 
Den digital plattformen och forumet är på plats, mindre justeringar görs fortfarande veckovis och 
under sommaren kommer även mailnotifikationer lanseras. Vi vet att ni sitter på mycket kunskap och 
förhoppningsvis vill ni även dela med er, registrera er på forumet och starta en diskussion eller ställ 
en fråga till nätverket så kommer vi igång tillsammans. Vid frågor kring användning, inloggning eller 
registrering vänligen kontakta IT-ansvarig under kontakt på hemsidan så hjälper vi Er. 
 
Checklistan för fuktsäkerhetsprojektering har nu lämnats till Fuktcentrum för hantering. Tillsvidare är 
det givetvis fritt för alla medlemmar att använda checklistan fritt. Se även hemsidan.  
 
Styrelsen har påbörjat ett projekt för att förenkla Fuktplanen. Så fort styrelsen processat klart 
kommer ni medlemmar bli inbjudna till att ha åsikter om och kunna påverka detta arbete.  
 

Workshop 
Vi har ju på grund av Corona fått flytta på vår planerade workshop om hantering av fuktfrågor i 
produktion. Tanken var att få till det under hösten, men vi har nu valt att flytta den ända till 2021, 
den 9-10:e februari. Vi vill gärna genomföra denna workshop fysiskt för att få rätt dynamik, så vi 
hoppas verkligen att situationen då har stabiliserats.  
 
Programmet är satt, men finns det någon eller några av er som har erfarenheter att bidra med, som 
ni kan tänka er att föredra, så återkom gärna med förslag. Det finns alltid utrymme för mera positiv 
input på temat. Våra teman är följande: Fuktfrågor i produktion, väderskydd och Entreprenadjuridik. 
Vid frågor angående workshopen går det bra att kontakta Eva Gustafsson.  

 
Ny Hus-Ama 2021 
Nu finns remissversionen av nästa AMA tillgänglig för ”granskning”. Föreningen för Fuktsakkunniga 
kommer att lämna ett svar på remiss med föreningen som avsändare. Om ni som medlemmar har 
punkter som ni vill att vi har med så meddela gärna styrelsen detta. Eller meddela Svensk Byggtjänst 
direkt. Se länken nedan. Där finns även hela remissversionen.  

Remisstid: 17 juni – 11 september 2020.  byggtjanst.se/ama-remiss-hus-21 

På gång 
- ERFA-dagen i Lund är preliminärt planerad till den 25:e november.  
- Informationsdagen i Lund är preliminärt planerad till den 26:e november.  
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Allt hänger på utvecklingen av Corona-pandemin om och hur dessa evenemang kommer att kunna 
genomföras.  
 

Övrigt 
- Adressen till vår hemsida är www.fuktsakkunnigasverige.se. Där finns kontaktvägar för 

anmälan om medlemskap.  
- Vid frågor angående föreningen och vårt arbete samt om det finns förslag på uppgifter som 

styrelsen kan arbeta med, kontakta gärna någon av oss i styrelsen.  
- Är ni intresserade av att hjälpa till i någon av dessa arbetsgrupper går det jättebra att höra av 

sig till respektive sammankallande.  

Styrelsen för 2020 
Eva Gustafsson, ordförande: 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se 
Mats Sihvonen, kassör:      070-579 33 39 mats.sihvonen@ncc.se 
Jörgen Wadman, sekreterare:   010-102 51 20 jorgen.wadman@pe.se 
Daniel Richt, vice ordförande:   070-780 29 98 daniel.richt@projektallians.se 
Carl Dahlström, IT-ansvarig:    073-430 85 20  carl.dahlstrom@skanska.se 
Malin Degeus, ledamot:  079-078 88 15 malin.degeus@ncc.se 
Kim Olmås, ledamot: 072-451 86 63 kim.olmas@vgregion.se 
Christopher Ågren, ledamot: 08-464 66 15 christopher.agren@dry-it.se 
Magnus Pålsson, ledamot: 070-991 01 40   mgps@cowi.com 
Kristian Naess, ersättare: 076-543 35 75 Kristian.naess@vbk.se 
Rebecka Tamminen, ersättare: 070-277 17 40 rebecka@tamminenab.se 
    
Styrelsen önskar er alla en riktigt  
 

Skön sommar och semester!  
Och var rädda om er!  

 


