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Vi fortsätter litet försiktigt med vårt nyhetsbrev. En PDF-version bifogas om den här texten är
svår att läsa. Vid styrelsemötet 090930 beslöts att nyhetsbrevet ska bestå av tre avdelningar:
 Kalendarium – där vi skriver om kommande händelser på innemiljöområdet.
 Referat – som kort refererar intressanta rapporter, avhandlingar, hemsidor osv., gärna med
länk till hemsidor.
 Swesiaq debatt – som är öppen för frågor, funderingar och åsikter inom innemiljöområdet. Swesiaq debatt saknas i detta nyhetsbrev.
Alla läsare av nyhetsbrevet kan lämna bidrag till alla delar av nyhetsbrevet. Vi tror att en
livaktig förening kräver att många bidrar så att det inte bara blir en uppgift för styrelsen.
Alltså, skicka in ditt bidrag till: nyhetsbrevet@swesiaq.se . Skriv under med ditt namn.
Kalendarium
2009-11 Fuktcentrums informationsdagar i Lund (5/11), Göteborg (10/11), Stockholm (17/11)
Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola anordnar tre heldagar med temat ”Ombyggnad
och renovering av Miljonprogrammet – Hur genomför vi en fuktsäker energiomställning?”
Läs mer på Fuktcentrums hemsida www.fuktcentrum.se.
2009-11-11 Riksdagsseminarium: Inomhusmiljöns betydelse för vår hälsa
Som vi skrev i förra nyhetsbrevet anordnar Jan Lindholm, miljöpartiet ett seminarium
”Innemiljöns betydelse för vår hälsa” med bl. a. deltagande av Dr Dorr G. Dearborn (läs mer
om Dr Dearborn på http://casemed.case.edu/swetland/faculty/director_bio.cfm). Mer
information om seminariet bifogas. Seminariet är gratis men antalet platser är begränsat.
2009-11-12 SWESIAQ:s Workshop om Sanering och återanvändning av byggnader
med skadad innemiljö
Du har väl anmält dig till workshopen? Annars kan du gå in på vår hemsida www.swesiaq.se
eller läsa mer i bifogade dokument hur du ska göra för att kunna delta. OBS! Gratis för
SWESIAQ-medlemmar. Övriga betalar 600:- och då ingår också SWESIAQ-medlemskap för
resten av år 2009.
2009-12-02--03 Grundkurs i fuktteori, Fuktcentrum i Lund
Denna grundkurs riktar sig mot dig som vill få grundläggande kunskap om fukt i material och
byggnader.
 Fuktmekanikens grunder, bl. a. skillnad mellan ventilerade och oventilerade
byggnadsdelar.
 Byggfukt, överskottsfukt och kritisk fuktnivå mm.
 Fukt i material, fixering, fuktkapacitet, sorptionskurva mm.
 Fukttransport i material, ångdiffusion, kapillärsugning, temperaturgradienters inverkan etc.
Fuktcentrum anordnar även fler typer av kurser i fuktsäkerhet, se deras hemsida
www.fuktcentrum.lth.se/kurser/.

Referat
Seminariet “Measuring Air Pollutants by Diffusive Sampling and Other Low Cost Monitoring
Techniques”, Krakow, 15-17 september 2009.
Seminariet handlade om teori och principer för diffusionsprovtagning, samt mätning av VOC,
kväveoxider, ammoniak och aminer i både inre och yttre miljö. Dessutom behandlades
gällande regler och normer för denna typ av mätningar. Seminariet bestod av både muntliga
presentationer och posterpresentationer. Ca 100 personer deltog, varav fem från Sverige.
Program, abstract och bilderna från PowerPoint-presentationerna finns på http://rscaamg.org/Pages/Meetings.html
Jan Kristensson
Konferensen “Healthy Buildings 2009”, Syracuse USA, 13-17 september 2009
Värd för årets Healthy Buildings-konferens var Syracuse Center of Excellence. Konferensen
fokuserade genom plenumföredrag och diskussionsforum på förhållningssätt, riktlinjer och
mätmetoder generellt, men också på innemiljöexponeringar med avseende på prestationsförmåga, hälsa och energieffektivitet. Konferensens hemsida är www.hb2009.org.
Snabbfakta om konferensen:
 747 personer deltog
 531 poster- och presentationsbidrag
 512 personer deltog i Healthy Buildings Opportunity Exchange (OppEx), den utställning
av företag och mässa som hölls i anslutning till konferensen.
Till ny ordförande i ISIAQ valdes Richard Shaunghnessy, University of Tulsa, USA. Nästa
Healthy Buildings-konferens kommer att hållas i Brisbane (Australien) 8-12 juli 2012.
Erica Bloom
SWESIAQ:s resestipendium för Studenter
Den senaste mottagaren av SWESIAQ:s resestipendium Malin Larsson, doktorand vid
Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karlstad Universitet fick stöd för att delta vid den
internationella konferensen Healthy Buildings 2009 i Syracuse, USA. Förutom att ta del av
det ordinarie konferensprogrammet och presentera sitt eget bidrag deltog Malin i nätverksträffar för doktorander som anordnades. Styrelsen är säker på att det finns fler studenter som
behöver ekonomiskt bidrag för att kunna åka på konferenser eller möten. Mer information
finns på vår hemsida under rubriken ”Studenter”. Skicka ansökan till styrelsen.
Love Lagercrantz, kassör
FORMAS hemsida (www.formas.se)
På FORMAS hemsida finns i dagsläget följande information om byggd miljö och hållbar
utveckling:
 Information om boken Så byggdes villan – Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010 av
Cecilia Björk, Lars Norling och Laila Reppen.
 Utlysning av två postdoc-stipendier för utlandsvistelse inom IIASA (International Institute
for Applied Systems Analysis) med sista ansökningsdatum 2009-11-16.
 FORMAS och Sidas utlysning av forskningsmedel för ett tvåårigt program inom ”Global
hållbar utveckling” med sista ansökningsdatum 2009-12-01.
Erica Bloom

Boktips: Renoveringshandboken!
Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75 tar ett helhetsgrepp på renoveringsfrågorna.
Rolf Kling, VVS Företagen, är en av initiativtagarna till
handboken och Marie Hult, White, har varit projektledare.
Syftet med boken är att ge beslutsfattare i bostadsförvaltande
företag underlag för de ställningstaganden som måste göras
och de strategier som behöver tas fram inför renovering av
alla de hus som byggdes mellan 1950 och 1975. Boken
behandlar inventering, besiktning och processen med
boendesamverkan för både hyresrätter och bostadsrätter.
Den behandlar även upphandling och val av teknik bl. a.
gällande energieffektivisering och våtrumsrenovering.
Renoveringshandboken kan beställas på www.vvsforetagen.se.
Rosmari Johansson

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

