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Vår- och årsmöte 15 april 2010
SWESIAQ:s vår- och årsmöte hölls på Liljeholmen i Stockholm och samlade ett 40-tal
personer. En problembyggnad - ett fiktivt polishus - diskuterades ur fem yrkesgruppers
perspektiv.

Expertpanelen i djupa diskussioner om de stackars polisernas innemiljöproblem
Foto: Rosmari Johansson.
Från vänster: förvaltaren Richard Kinn, miljöinspektören Anna Baggström, forskaren/läkaren Kjell Andersson,
skadeutredaren Hans Pettersson och saneraren Lars Hagbohm

På eftermiddagen presenterades det pågående arbetet inom arbetsgruppen Sanering av lokaler
och bohag. Vi fick också en redovisning av olika problem som kan uppstå när man ska
bedöma sanering med kemiska metoder, ett ämne för en ny planerad arbetsgrupp.
Presentationerna ligger på hemsidan www.swesiaq.se och är tillgänglig för medlemmar.
Dagen avslutades med årsmöte för medlemmar.
SWESIAQ:s nya styrelse
Vid årsmötet valdes en ny styrelse för 2010-2011:
Anders Lundin, 1 år, ordförande. Folkhälsovetenskap, Karolinska Inst., Sthlm
Erica Bloom, 1 år, vice ordförande. IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm
Love Lagercrantz, 2 år, kassör. Grontmij Barab, Stockholm
Larissa Nielsen, 1 år, sekreterare. Hifab, Stockholm
Robert Wålinder, 2 år, ledamot. Arbets- och miljömedicin, Uppsala Läns Landsting, Uppsala
Rosmari Johansson, 1 år, suppleant. White Arkitekter AB, Stockholm.

Jan Kristensson, 1 år, suppleant. Chemik Lab AB, Norrtälje
Björn Mälarstig, 1 år, suppleant. anoZona, Uppsala.
Mer styrelseinfo på: http://www.swesiaq.se/web2/index.asp?text_subjectID=8&textID=10.
Vi tror att den nya styrelsen kommer att bli ett bra och allsidigt team. Den inrymmer både
forskare, hälsoskyddsinspektörer, läkare, mätlaboratorier, patientutredare, projektörer, mykolog och skadeutredare. Att alla bor i Stockholm eller Uppsala gör att vi får lättare att träffas.
Men det är samtidigt en nackdel: Vi vill ju att SWESIAQ ska vara en nationell förening och
inte bara för stockholmare. De flesta styrelsemöten sker som telefonkonferenser via Internet
och SWESIAQ har just nu vissa möjligheter att ge reseersättning. Till nästa årsmöte vill vi
därför uppmuntra till en större nationell spridning av styrelseledamöterna. I årets budget finns
också medel budgeterade för försök med ett Webinarium, dvs. ett innemiljöseminarium där
medlemmar runtom i landet kan delta via sin hemmadator.
Anders Lundin, nyvald ordförande

Kalendarium
Om du vill veta vad som är på gång inom innemiljöområdet kan du alltid klicka på:
http://www.swesiaq.se/web2/index.asp?text_subjectID=39.
Då kommer du in direkt på SWESIAQ:s hemsida under Aktiviteter 2010. Vi ska försöka hålla
det kalendariet uppdaterat så att det är mer aktuellt än nyhetsbrevet. Om du vet någon aktivitet
som du vill göra reklam för – skicka ett e-post-meddelande till nyhetsbrevet@swesiaq.se så
lägger vi in det på hemsidan. Vi för in aktiviteten i nyhetsbrevet också om den inte hunnit bli
inaktuell. Eventuellt redigerar vi litet i texten först så att den blir kortfattad men informativ.
2010-05-19 Materialval och innemiljö för arkitekter och byggnadskonstruktörer IVL, Sthlm
Heldagskurs. Mer information finns på www.kunskap.ivl.se
25-26 maj. SGF-kurs om förorenade byggnader på Yasuragi Hasseludden Stockholm
Läs mer på www.fororenadebyggnader.se/
3-4 juni. Indoor Air Quality. Stockholm European Green Capital Seminar
Anmälan senast 7 maj. Läs mer på http://international.stockholm.se/indoorairquality
10-11 juni. Kurs om ånginträngning av flyktiga ämnen i byggnader
Läs mer på www.fororenadebyggnader.se/.

Referat
Nyhetsbrev från ISIAQ
ISIAQ (International Society of Indoor Air and Climate) är SWESIAQ:s moderorganisation
och vill inte vara sämre än SWESIAQ och ger också ut nyhetsbrev. Eller kanske var det
tvärtom? Hursomhelst, i aprilbrevet skriver ISIAQ:s president Richard J. Shaughnessy att man
beslutat om en viss förändring av ISIAQ:s konferenser. Man organiserar dels konferenser som
mest riktar sig till forskare – Indoor Air (IA), dels konferenser som mest riktar sig till
praktiker – Healthy Buildings (HB). Nästa IA-konferens blir i Austin, Texas i juni 2011.
Nästa stora HB-konferens blir i Brisbane, Australien 2012. Man vill därefter alternera mellan
stora IA-konferenser och mer regionala HB-konferenser i Europa, Amerika och Asien. De

regionala konferenserna hoppas man ska bli mer intressanta eftersom de kan fokusera på
specifika, lokala problem.
Vad händer i år då? Redan i år planeras två regionala konferenser i Rotterdam och i
Stockholm (se nedan). Dessutom ett antal konferenser som ISIAQ sponsrar: i Korea, i
Colorado och Syracuse USA och i Malaysia . Här är länken till ISIAQ:s nyhetsbrev där du bl.
a. kan läsa mer om konferenserna: http://www.isiaq.org/newsletters/ISIAQ_2010_1.pdf.
SWESIAQ/ISIAQ ordnar samnordisk konferens hösten 2010
SWESIAQ:s styrelse har beslutat att i samarbete med ISIAQ organisera en samnordisk konferens till hösten i Stockholmstrakten, troligen i november. Vi har redan kontakter med Norge,
Danmark och Finlands motsvarighet, FISIAQ. Tanken just nu är att det blir internat i två
dagar med både workshops och gemensamma föreläsningar och att konferensen ska bli intressant för både forskare och praktiker. En arbetsgrupp är utsedd inom styrelsen med Erica
Bloom som huvudansvarig.

Medlem i SWESIAQ, Javisst!
I dagarna har vi skickat ut fakturor om medlemsavgiften. När alla har betalat sina 250 kr
(200 kr om du samtidigt är med i ISIAQ) är vi drygt 100 medlemmar. För 250 kr får du gratis
besöka SWESIAQ:s medlemsmöten (t.ex. vårmötet i år) och tillgång till alla dokument på
hemsidan, bl. a. matrikeln som innehåller namn på alla medlemmar. Prova med att logga in
och söka i matrikeln. Om du har betalat och inte kan logga in – kontakta mig. Kontrollera att
du finns med och skriv in dina kontaktuppgifter. SWESIAQ ser bara till att namn och e-postadress finns i matrikeln. Med en uppdaterad matrikel går det lätt att få tag på alla SWESIAQmedlemmar. Nyhetsbrevet är gratis. Det går ut till drygt 300 personer och vi hoppas naturligtvis på att alla vill bli medlemmar!
Love Lagercrantz, kassör (kassor@swesiaq.se)

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

