
 
 
 
 

 

Nyhetsbrev nr 22                   2013-01-23 

 

Boka in SWESIAQ:s vår- och årsmöte 
hos IMM i Stockholm 16 april 
 

 
KI:s nya aula är inte riktigt färdig än men är vacker att titta på 

 

Värd för SWESIAQ:s vårmöte blir i år Institutet 

för miljömedicin/Karolinska Institutet i Stock-

holm. Det kommer att bli ett heldagsprogram. Vi 

räknar med att hålla på ungefär mellan kl. 10-16.  
 

Programmet är inte färdigt men här är några 

planerade punkter: 
 

 Gränsvärden för emissioner från byggmaterial 

Gunnar Johanson, professor Arbetsmiljötoxikologi, IMM 

 Mikrobiologisk utredning av innemiljön 

Aime Must, mykolog, SWESIAQ:s arbetsgrupp 

 Kan man bli sjuk av lukter? 

Steven Nordin, professor Psykol. Inst., Umeå universitet 

 Om luftanalyser och kloranisoler 

Johnny C. Lorentzen, docent Arbetsmiljötoxikologi, IMM 

 Luftprovtagning - Debatt 

Dagen avslutas med SWESIAQ:s årsmöte kl 15. 

Du som är medlem är välkommen med synpunk-

ter på SWESIAQ:s verksamhet genom att skicka 

in en motion. Skriv senast 25 februari och 

adressera till sekreterare@swesiaq.se.  
 

 

Som vanligt blir vårmötet inte bara intressant 

utan också billigt för SWESIAQ-medlemmar. 

Boka redan nu in 16/4 i almanackorna så åter-

kommer vi med detaljer inom kort! 
 

Styrelsen 

 
Sök SWESIAQ:s resestipendium 
senast 15 februari 
  

Vad gäller? 

 Resestipendium kan sökas vid två tillfällen 

under året: senast 15 februari eller 15 

september 

 Sökande ska vara student eller doktorand vid 

svensk högskola/universitet och medlem i 

SWESIAQ.  

 Konferensen eller mötet ska innefatta ämnes-

områden som är relevanta för föreningen. 

 Maximalt 10 000 SEK kan sökas per person 

vid samma tillfälle. 

 Beslut angående resestipendier fattas av 

styrelsen och kan inte överklagas. 

Hur gör jag? 

 SWESIAQ önskar få in ansökan elektroniskt 

till sekreteraren (sekreterare@swesiaq.se).  

 Ansökan ska innefatta en beskrivning (bak-

grund och syfte) med en ekonomisk plan  

(max en A4-sida) samt ett CV för sökande. 

Intyg som visar att studentkravet uppfylls.   

Vad krävs av mig? 

 SWESIAQ förväntar sig en motprestation från 

student som fått bidrag, t.ex. i form av två lätt-

lästa referat i SWESIAQ:s nyhetsbrev, dels 

referat av det egna konferensbidraget och dels 

av en annan presentation under konferensen.  

Styrelsen 

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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Barcelona i februari 
Exponeringar i innemiljön och hälsa 
 

HITEA (Health Effects of Indoor Pollutants: 

Integrating microbial, toxicological and epide-

miological approaches) är ett samarbetsprojekt 

som stöds av EU.   

 

Den 14-15 februari ger HITEA en 1½-dagars 

kurs i Barcelona. Kursen vänder sig till personer 

verksamma inom folkhälsoområdet men även till 

forskare. Kursprogrammet handlar till stor del om 

mikrobiella luftföroreningar men även ventila-

tionsfrågor, rengöringskemikalier och luftförore-

ningar från trafiken tas upp. Kursen är prisvärd. 

Läs mer på HITEA:s hemsida www.hitea.eu och 

på KOMIN:s hemsida: http://www.komin-

miljo.eu/sv/innemiljo-exponering-och-halsa. 
 

 
Barcelona 
 

 

Basel i augusti 
Environment and Health –  
Bridging South, North, East and West 
Skicka in ditt bidrag senast 15 februari! 
 

 

 
Basel 
 

Den 19-23 augusti organiseras denna stora inter-

nationella konferens i Basel, Schweiz. En av 

organisatörerna är SWESIAQ:s moderorganisa-

tion ISIAQ. Konferensen har ett globalt perspek-

tiv och täcker ett brett fält inom miljö-/hälsoom-

rådet, bl.a. mätningar av luftföroreningar inom-

hus och hur man kan förbättra dåliga inomhus-

miljöer. Abstracts ska vara inskickade senast 15 

februari. Läs mer på konferensens hemsida: 
http://ehbasel13.org/english/program.php.  

 

 

 

Dags att betala in medlemsavgiften! 
Inom kort börjar vi skicka ut fakturor till för 2013 

års medlemsavgifter. Du som är SWESIAQ-med-

lem och har ändrat adress sedan sist ska meddela 

din nya fakturaadress snarast genom ett mail till 
kassor@swesiaq.se. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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