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Välkommen till SWESIAQ:s vårmöte i Uppsala tisdag 12 april kl. 13-16
I år blir vårmötet i Uppsala. Det blir ett intressant program som är gratis för alla SWESIAQmedlemmar. Vi kommer att hålla till i Frödingsalen vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.
Program
13:00-13:45 Skolmiljö i Europa och Asien; Dan Norbäck, Arbets- och miljömedicin, Uppsala
13:45-14:15 Miljöklassning av byggnader; Jan Kristensson, Chemik Lab och IVL Stockholm
14:15-14:45 Kaffepaus
14:45-15:15 Mögelförekomst på hotell i Europa och Asien; Dan Norbäck
15:15-15:45 Försök med luftrenare och förbättrad städning i en skola – effekter på allergibesvär och miljö; Greta Smedje, Arbets- och miljömedicin, Uppsala
Både Dan Norbäck och Greta Smedje har lång erfarenhet av forskning på innemiljöområdet.
Under senare år har Dan arbetat mycket med inomhusmiljön i en rad andra länder. Greta har
också uppdrag som Socialstyrelsens expert på inomhusmiljöfrågor. Jan Kristensson har sedan
många år drivit ett laboratorium för mätningar i innemiljön och också arbetat internationellt
med att ta fram innemiljönormer.
Anmälan: Skicka ett mail till arsmote2011@swesiaq.se. Skriv ”SWESIAQ:s vårmöte” i titeln
Ange ditt namn, arbetsplats (eller motsvarande), adress, epost-adress och gärna telefonnummer. Anmäl dig senast 8 april. Deltagandet är gratis men om du måste lämna återbud,
gör det senast 8 april. Annars debiteras du en administrativ avgift på 100 kr. Om du har
frågor: ring Robert Wålinder tfn 018-6113641.
Om du inte redan är medlem: Ansök samtidigt om medlemskap (250 kr per år) genom att
följa anvisningarna på hemsidan www.swesiaq.se ►Medlemskap.
Hur jag hittar dit: Karta och vägbeskrivning till Frödingsalen bifogas detta nyhetsbrev. Om
du åker buss från Centralstationen: Skaffa en SMS-biljett (kostar 20 kr) genom att skicka
meddelandet UV till 72472.
Nyhet – Vårmötet sänds som Webinar !!
SWESIAQ är ju en nationell förening för alla som är intresserade av innemiljö och hälsa.
Tyvärr har det blivit så att många av våra möten hålls nära Stockholm med deltagare som

också bor nära Stockholm. Men det vill vi ändra på. Därför kommer vårmötet också att sändas
som Webinar. Det innebär att den som är SWESIAQ-medlem kommer att kunna följa
föredragen i direktsändning på sin egen dator, givetvis utan extra kostnad. Inget hindrar att
flera personer tittar samtidigt med hjälp av en dataprojektor. Vi undersöker också möjligheten
att direkt – under mötet – kunna chatta in frågor till föreläsaren.
Hur gör jag: Gör på samma sätt som när du anmäler dig som vanligt (Anmälan, se ovan)
men skriv i ärendetiteln ”SWESIAQ:s vårmöte WEBINAR”. Då kommer du att få en
inbjudan och anvisningar via epost i god tid innan den 12 april.
SWESIAQ:s årsmöte 12 april i Uppsala
SWESIAQ:s årsmöte kommer att hållas direkt efter vårmötet, dvs.
Tisdag 12/4 kl 16 i Frödingsalen, Arbets- o miljömedicin, Ulleråkersvägen 40, Uppsala.
Mötet är öppet för alla SWESIAQ-medlemmar. På programmet står vanliga årsmötesförhandlingar. Ordförande, två styrelseledamöter och tre suppleanter m fl. funktionärer ska
väljas. Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. Vi hoppas att
även valberedningens förslag ska vara tillgängligt på hemsidan före årsmötet.
Om du vet någon som är lämplig - ta kontakt med valberedningen: Kjell Andersson
andersson.kh@telia.com, Ewa Rydén ewa.ryden@rewa.se, Gunnel Emenius
Gunnel.Emenius@ki.se eller Aime Must aime.must@ivl.se.

SWESIAQ är en ideell förening
SWESIAQ är en förening öppen för alla som är intresserade av innemiljö och hälsa. Föreningen arbetar genom att sprida information som gradvis kommer att bidra till att innemiljöerna
blir hälsosammare. SWESIAQ arbetar ideellt utan anställd personal. Det betyder att det är vi
själva som gör att något händer i föreningen. Ett särskilt ansvar har förstås styrelsen, men
också styrelsen brukar ha ordinarie arbeten att sköta. Om ska vi vara en stark förening som
fortsätter att få betydelse för bättre innemiljöer – då är det viktigt att vi alla som är intresserade bidrar efter förmåga.
Viktigt är arbetet inom olika arbetsgrupper. Just nu pågår arbete inom den grupp som tar fram
lämpliga metoder för sanering av skadade byggnader. SWESIAQ-modellen har blivit ett
begrepp men själv skulle jag vilja att vi bildar en arbetsgrupp som arbetar om den något så att
den blir mer lättläst. Ta kontakt med styrelsen om du är intresserad.
En förening som vår måste också ha en levande debatt, dels genom att det finns tid för diskussioner på våra möten men också via nyhetsbrevet som inte bara når SWESIAQ-medlemmar
utan just nu når ca 380 prenumeranter. Du behöver inte ha vetenskapligt underbyggda fakta
för att skriva där, det räcker med din egna funderingar om innemiljön.
Anders Lundin, ordförande SWESIAQ

Kalendarium
5 april. Innemiljö för miljöinspektörer - Tillsyn och måluppfyllelse
IVL Svenska miljöinstitutet, Stockholm. Läs mer på http://kunskap.ivl.se/.
12 april 2011. SWESIAQ:s årsmöte, Uppsala
Se ovan.

5-10 Juni. Indoor Air 2011, Austin, Texas - ISIAQ:s stora innemiljökonferens.
Läs mer om konferensen på http://lifelong.engr.utexas.edu/2011/.

Har du någon aktivitet som du vill göra reklam för? Skicka ett e-post-meddelande till nyhetsbrevet@swesiaq.se.
Då kan vi lägga in informationen på SWESIAQ:s hemsida och/eller skriva om den i nyhetsbrevet.
På SWESIAQ:S hemsida www.swesiaq.se/web2/index.asp?text_subjectID=39 eller på Komin´s kalender
www.kominmiljo.eu kan du se vad som är på gång just nu inom innemiljöområdet..

SWESIAQ debatt
Se upp med golvoljor! Vackert, men det går inte alltid så bra
För en tid sedan hade jag kontakt med en tandläkare vars ena sköterska hade fått ögon- och
näsbesvär efter det att tandläkarmottagningen renoverats. Symtomen var direkta, och påtagligt
kopplade till arbete i tandläkarens mottagningsrum. Under samtalet kom min misstanke att
rikta sig främst mot ett oljat parkettgolv. Flera personer som jag tog mail-kontakt med
bekräftade också att de hade erfarenhet av hälsoproblem som orsakats av oljade golv, bl.a.
golv som lackats med citronolja (innehåller limonen) eller med Osmo golvolja, (innehåller
bl.a. linolja och nafta).
I det aktuella hade man använt Timberex coloured golvolja. Byggvarubedömningen
(www.byggvarubedomningen.se) anser att ingen av Timberex´ nio bedömda golvoljor kan
”rekommenderas”, endast en, Timberex Naturoil ”accepteras”. Varför? Det visar sig bl.a. att,
de som kallas lösningsmedelsfria, generellt ändå innehåller 2-butanon-oxim (CAS 96-29-7).
Det är ett ämne med många riskfraser och kan bl.a. påverka slemhinnorna i ögonen.
Andra Timberex-oljor innehåller lättflyktiga petroleumprodukter (9-16 kolatomer, CAS
64742-47-8). Dessutom finns benzylalkohol (CAS 100-51-6) i flera av produkterna. Även
dessa ämnen kan irritera slemhinnorna.
För att åtgärda problemet med emissioner från oljade golv verkar det fungera med att slipa
bort det översta skiktet. Men inte alla oljor ger problem; t. ex. verkar Osmo Profi Hårdvaxolja,
som är baserad på naturliga vegetabiliska oljor och vaxer, ha fungerat i Uppsalas nya konserthus.
Det skulle vara intressant att ta del av andras erfarenheter av oljade golv.
Gunnel Emenius

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

