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Senaste Nytt från Svenska Takstolsföreningen STAK 

 
 
 
 

• Styrelsemöte / Teknikgruppsmöte 
 

Styrelsemöte har hållits i Sölvesborg den 17 september, delvis ”skype”. 
 
Teknikgruppsmöte kommer att hållas den 21 oktober, via ”skype”. 
 
 

• Takstolshandboken i takstabilisering 
 

All text är i stort sätt färdigskriven men det saknas en del illustrationer 
samt att stabilitet med råspontluckor skall beskrivas ytterligare efter de 
prov/tester som har utförts av Lunds Universitet. 
Testerna visar att man kan ha ”generalskarvning” av luckorna på 
takstolarna och dubbelspikning av råspontpanelen för godkänd 
vindförstyvning. 
Anders Gustavsson som skriver handboken utvärderar provresultatet 
och redovisar resultatet i handboken. 
 
Det skall klart framgå skillnaden mellan vindförstyvande råspontluckor 
och övriga skiv-material. 
 
Ett utkast av bokens innehåll kommer att gå ut på ”remiss” till 
Teknikgruppens medlemmar samt CBBT, innan den går i tryck. 
1:a veckan i oktober beräknas remissutskicket ske. 
 
Avtal skall skrivas med ARBIO ang. ägande och finansiering av 
handboken. 
 
Boken kommer att tryckas upp i ett antal exemplar samt även läggas ut 
på nätet. 
Även en affisch för ”Takstolsförband” med tryck STAK / RISE kommer 
att tryckas upp. 
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• Kontroll / Godkännande av beräkningsprogram 
 

RISE kan inte hitta någon lämplig person som kan utföra en kontroll och 
godkännande av beräknings brogramvaror för den svenska marknaden. 
 
Ett sätt skulle kunna vara att utvärderingen görs av den finska 
myndigheten men det är då inte anpassat till svenska förhållanden vilket 
är en nackdel. 
 
Det bästa förslaget är nog ändå att gå vidare med Lunds Universitet som 
skulle kunna göra utvärderingen som ett examensarbete. 
Det är dock osäkert om någon vill göra detta samt att hitta ”rätt 
personer” som är lämpliga att utföra denna granskning. 
 
För att begränsa och förtydliga granskningen skulle ett sätt vara att sätta 
upp 10 punkter som skall kontrolleras i programvarorna. 
 
Styrelsen beslutade att ”pausa” detta projekt ett tag! 
 
 

• Tester med brandskyddsmålning i Norge 
 

Norska Takstolsföreningen har meddelat att storskaliga teser måste 
utföras för att kunna göra en rättvis utvärdering av 
brandskyddsmålningen.  
Kontakt har tagits med RISE i Norge. 
 
 

• Examensarbete med tester av råspontluckor utfört av Lunds Universitet 
 

Tester med råspontluckor har utförts och rapporten har skickats till 
STAK samt Anders Gustavsson som redovisar resultatet i handboken. 
 
 

• Utbildningar 
 

STAK planerar för att kunna genomföra Konstruktörsutbildning nivå 1 i 
slutet av november samt Operatörsutbildning i januari 2021 och en 
Uppföljningsutbildning för Konstruktörer i början av februari 2021. 
 
P g a corona viruset är det inte helt enkelt att hitta utbildningsledare som 
kan ställa upp samt att hitta lämpligt stora lokaler för att kunna 
genomföra utbildningen på ett smitt säkert sätt. 
 
Inbjudan till de olika utbildningarna kommer att skickas ut så snart som 
dessa frågor är lösta. 
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• Byte av Ombudsman i STAK 
 

Sven-Agne Nilsson har tagit över som Ombudsman i STAK fr o m 1 
oktober 2020 och efterträder Kjell Bergvall som avslutar sina åtaganden i 
STAK. 
Vi önskar Sven-Agne lycka till i sin nya roll som Ombudsman i STAK och 
takstolsbranschen som han är mycket väl insatt i från sin tidigare 
anställning på RISE. Mail svenagne.nilsson@takstol.se 
 
Undertecknad tackar alla medlemmar och associerade medlemmar i 
STAK för en fantastiskt rolig och trevlig tid som ombudsman i STAK som 
jag kommer att sakna, men allt har sin tid och jag skulle inte vilja vara 
utan den här tiden. 
Önskar STAK och alla medlemmar Lycka till i framtiden! 
 
Ha det så bra! 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Kjell Bergvall 
STAK 

 
 
 


