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Nyhetsbrev nr 5

2010-03-22

Inbjudan till SWESIAQ:s vårseminarium och årsmöte 15 april
Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm
Preliminärt program
09:00-09:30 Samling med smörgås och kaffe.
09:30-09:45 Välkomna!
Förmiddagen ägnas åt ”Polishuset” – en fiktiv byggnad med innemiljöproblem

09:45-10:00 Presentation av Polishuset och dess problem:Erica Bloom IVL
10:00-10:20 1. Förvaltarens perspektiv:
inte helt klart vem det blir
10:20-10:40 2. Skadeutredarens perspektiv:
Hans Pettersson, skadeutredare Grontmij
10:40-11:00 3. Sanerarens perspektiv:
inte helt klart vem det blir
11:00-11:20 4. Miljöinspektörens perspektiv: inte helt klart vem det blir
11:20-11:40 5. Forskarens perspektiv:
Robert Wålinder, läkare/forskare, Arbets- och Miljömedicin Uppsala
11:40-12:00 Diskussioner i grupper 1-5
12:00-13:00 LUNCH
13:00-14:00
14:00-14:40
14:40-15:00
15:00-15:30
15:30-16:30

Paneldebatt och summering. Framtiden
Björn Mälarstig
SWESIAQ:s arbetsgrupp Sanering av lokaler/bohag
SWESIAQ:s arbetsgrupp Sanering med kemiska ämnen Jan Kristensson
Fikapaus
Årsmötesförhandlingar

Avgiften för att delta i allt utom årsmötet är 500:- inkl. kaffe för- och eftermiddag. Men,
medlemmar går gratis och att bli medlem kostar från och med 2010 bara 250:- per år.
Bricklunch finns på Lustikulla och den får alla (även medlemmar) betala själva. Du hittar en
blankett för medlemsansökan på www.swesiaq.se/SWESIAQ_ansokan.pdf. Vill Du bli
medlem – fyll i och skicka in blanketten till oss. Anmäl dig sedan till vår-/årsmötet genom att
skicka e-post till arsmote2010@swesiaq.se . Välkommen!

Kalendarium
2010-03-25 Hållbara saneringar av förorenade byggnader. Norrköping. Workshop anordnad
av nätverket Förorenade byggnader. http://www.renaremark.se/vm2010/
2010-04-16 OBS NYTT! Arbets- och miljömedicin i Uppsala och Örebro ordnar tillsammans
med Högskolan i Gävle ett seminarium på eftermiddagen i Gävle där resultat
från den nationella BETSI-undersökningen presenteras, se bifogad inbjudan.

2010-04-21 Innemiljö för fastighetsförvaltare
IVL, Stockholm. Heldagskurs. www.kunskap.ivl.se
2010-05-19 Materialval och innemiljö för arkitekter och byggnadskonstruktörer
IVL Stockholm. Heldagskurs. www.kunskap.ivl.se
Nytt från FORMAS
Formas är ett statligt forskningsråd som ligger under Miljödepartementet. Formas har till
uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena
miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta
vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera
utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.
Här finns alltså möjligheter att söka bidrag för innemiljöforskning !
Postdoktorala stipendier
Forskningsrådet Formas utlyser medel för postdoktorala stipendier inom rådets alla
ansvarsområden. Läs mer »
Öppna postdoktorala bidrag
Forskningsrådet Formas utlyser medel för öppna postdoktorala bidrag till forskare med
doktorsexamen från utländskt universitet inom rådets alla ansvarsområden. Läs mer »
Forsknings- och utvecklingsprojekt
Forskningsrådet Formas utlyser medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rådets alla
ansvarsområden. Läs mer »
Anställningar som forskarassistent
Forskningsrådet Formas utlyser anställningar som forskarassistent inom rådets alla
ansvarsområden. Syftet med anställningen är att innehavaren ska bygga upp sin kompetens och
meritera sig för en fortsatt karriär inom forskningen. Läs mer »

Erica Bloom / Anders Lundin
SWESIAQ Debatt
Ger reducerad ventilation bättre inomhusmiljö på vintern?
När erat e-brev (Nyhetsbrev 4) kom satt jag just grunnade på ett annat e-brev, och undrade stilla hur
jag skulle hantera informationen. Detta är en mail-växling mellan en fastighetsägare och miljökontoret.
Läs nedan och begrunda.
”Hej Ulrica,
Som vi tidigare tillskrev Er gällande ventilationen på ■■■■■■■■, så stängs
den aldrig av, utan vid kallare utetemperatur går den ner på halvfart
(vilket innebär att hyresgäster tror att ventilationen står stilla). Denna
inställning av ventilationen är enbart gjord för att inte inomhustemperaturen skall bli undermålig vid kall väderlek.
När vår tekniker var och informerade en hyresgäst detta, visade de t o m
fläktrummet att fläkten gick trots att alla sa att den stod stilla. När
fläkten går ner på halvfart, låter motorn inte, och då tror alla att den
står stilla.
Denna inställning är att tillgodose god inomhusmiljö vid kallgrader, under
förutsättning att inte hyresgästerna täpper för tilluftsdon/ventiler.
Dessutom är OVK nyligen utförd i denna fastighet med godkända värden.”
Att reducera ventilationen till 50% för att säkerställa en god inomhusmiljö tycker jag är intressant
tolkning på ”god inomhusmiljö”.
Ulrica Olsson, Miljöinspektör Södertälje

Om du inte vill stå med som prenumerant på nyhetsbrevet: Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se

