
 
 
 
 

 

Nyhetsbrev nr 23                   2013-03-04 

 

SWESIAQ/IMM:s vårmöte i Stockholm 
16 april. Dags att anmäla sig! 
 

 
Här ska vi inte vara men 100 m bort, i salen Farmakologen 
 

Nu är programmet klart för SWESIAQ/IMM:s 

vårmöte. Här är huvudpunkterna:  
 

Kl 9:00 

Visning av IMM´s exponeringskammare.  

Det krävs särskild anmälan för detta.  

Skicka epost-meddelande till johnny.lorentzen@ki.se 

senast 12 april. IMM bjuder på kaffe med tilltugg. 
 

Kl 10:00 

Välkomna! Emissioner från byggmaterial 

Prof. Gunnar Johanson, Arbetsmiljötoxikologi IMM 
 

Kl 10:45  

Utredning av mikrobiell växt i byggnader 

SWESIAQ:s arbetsgrupp, mykolog Aime Must 
 

Kl 12:45 

Kan man bli sjuk av lukter? 

Prof. Steven Nordin, Psykologiska inst. Umeå 
 

Kl 13:15 

Om kloranisoler och luftanalyser 

Lektor Johnny C. Lorentzen, Arbetsmiljötoxikologi 
 

Kl 13:45  

DEBATT: Luftprovtagning – Är det värt besväret? 

Inledning Anders Lundin, SWESIAQ:s ordförande 

Moderator: docent Greta Smedje, Socialstyrelsen 

 

Kl 15 börjar SWESIAQ:s stadgeenliga årsmöte. 

För att delta i mötet krävs SWESIAQ-medlem-

skap men i övrigt är det gratis! Det fullständiga 

programmet finns på SWESIAQ:s hemsida 

www.swesiaq.se eller om du klickar här. Du an-

mäler dej via hemsidan eller genom denna länk: 

https://dinkurs.se/16696. Om du inte redan är med-

lem ansöker du samtidigt om medlemskap 

(250 kr per år). Som tidigare planerar vi också att 

sända mötet som webinar så att de medlemmar 

som inte kan åka till Stockholm kan följa vår-

mötet hemma i sin dator. Vi återkommer om 

detta. Antalet platser är begränsat till 72 så det är 

säkrast att anmäla sig tidigt. 
 

Välkommen till SWESIAQ/IMM:s vårmöte! 
 

Styrelsen 

 
Informationsträff för fastighetsägare 
med temat fukt, mögel och vägglöss  
Den 6 februari arrangerade miljöenheten i Bot-

kyrka kommun en informationsträff för fastig-

hetsägare i Tumba söder om Stockholm. Temat 

för dagen var fukt- och mögelangrepp samt vägg-

löss i bostäder. Ett 40-tal personer deltog från 

både stora och små fastighetsbolag, bostadsrätts-

föreningar och förvaltare. Träffen var en del av 

enhetens tillsynsverksamhet, men framförallt var 

syftet att bekanta verksamhetsutövarna med pro-

blemen och komplexiteten vad gäller fukt, mögel 

och vägglöss. 
 

 

Ansvarig utgivare: SWESIAQ:s styrelse.  Redaktion: Anders Lundin och Gunnel Emenius.   www.swesiaq.se  
 

Alla läsare är välkomna att skriva i nyhetsbrevet. Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se  
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Men först berättade miljöchefen Ingrid Molander 

om Botkyrkas planering när det gäller kommande 

klimatförändringar. Dels har man kartlagt var det 

finns byggnader och områden där man kan söka 

svalka om det blir värmebölja, Man har också 

kartlagt låglänta områden nära sjöar som riskerar 

att hamna under vatten om vattennivån i Mälaren 

skulle stiga. 

 

 
 

Sedan var det dags för Anders Lundin, verksam 

vid arbets- och miljömedicin i Stockholms läns 

landsting, att föreläsa om fukt- och mögelangrepp 

samt konsekvenser för människors hälsa. Deltag-

arna fick också information om SWESIAQ-

modellen, en systematisk metod för att utreda 

byggnader där brukarna har hälsobesvär. 

 

 

Eftermiddagen avslutades med att Marcus Lars-

son, skadedjurstekniker från Anti-

cimex pratade om de ökande 

problemen med vägglöss i bostäder. 

Åhörarna blev engagerade och ställde många frå-

gor. Miljöenheten tror att deltagarna uppskattade 

föreläsningarna och att många gick hem med nya 

kunskaper. 
 

Samy Said, hälsoskyddsinspektör 

 

 

Grattis till SWESIAQ-stipendiaterna! 
 

Vid det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen 

att bevilja totalt 17.500:- i resestipendier: 
 

 7.500:- till Cecilia Boman, Karlstads universi-

tet för att besöka konferensen COW 2013 -

Endocrine disruptors i Köpenhamn 28-31 maj. 

 

 10.000:- till Huan Shu, Karlstads universitet 

för att besöka konferensen Environment and 

Health, Basel 19-23 augusti. 
 

I kommande nummer kommer Cecilia och Huan 

att skriva om konferenserna i nyhetsbrevet. 
 

Nästa senaste ansökningsdatum för resebidrag till 

studenter är 15 september. Läs mer på hemsidan!  
 

 
 

 

 

 

 
Om du vill avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet: Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se  

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/ På gång just nu eller i KOMIN:s kalender på www.kominmiljo.eu kan du se 
vad som är på gång just nu inom innemiljöområdet.  
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