
 

 

 

 

Nyhetsbrev nr 51           2017-03-03 

 

Möt våren i Göteborg och möt upp 
på SWESIAQ:s kostnadsfria vår- 
och årsmöte 29 mars! 

Tema för årets vårmöte är Stöd och verktyg för dig som 
arbetar med inomhusmiljöfrågor.  Mötet hålls i anslutning 

Fuktcentrums informationsdag i Göteborg 30 mars. Hela 

programmet – inklusive fika – är i år kostnadsfritt för 

alla SWESIAQ-medlemmar! Lunch äter vi till själv-

kostnadspris. Om du enbart vill följa vårmötets olika 

föredrag hemifrån, kan du delta via Skype (se presen-

tationen och höra ljudet i din egen dator).  

Program: Finns på sista sidan i nyhetsbrevet. 

Tid: 08.30 – ca 17. SWESIAQ:s årsmöte startar 15.30. 

Plats: Göteborgs universitet, Institutionen för biologi 

och miljövetenskap/ Botaniska analysgruppen, Carl 

Skottbergs gata 22 B, Göteborg. Karta, Klicka här! 

Medlemskap: För deltagande i vårmötet, även via 

Skype, krävs medlemskap i SWESIAQ (250 kr/år). Om 

du inte redan är medlem skickar du in en medlemsan-

sökan innan anmälan till mötet. Ansökningsblanket-

ten finns på www.swesiaq.se - klicka på Medlemskap i 

högerkolumnen! 

Anmälan och frågor: Anmälan till vårmötet (nyblivna 

och gamla medlemmar) sker genom epostmeddelande 

till: anmalan_mote@swesiaq.se senast 24 mars. I anmä-

lan anger du namn och epost-adress (övriga uppgifter 

finns i medlemsregistret). Ange också om du kommer 

till Göteborg eller deltar via Skype. Vid uteblivet del-

tagande utan förvarning i god tid faktureras 500 kr. 

Hjärtligt välkomna! 

 

SWESIAQ debatt 
Ska vi öppna för företagsmedlemskap? 
Inom styrelsen har väckts en tanke om att införa före-

tagsmedlemskap i SWESIAQ. Detta kräver i sådana 

fall ändringar i våra stadgar och också mycket efter-

tanke om det är rätt väg att gå. På årsmötet nu 29 mars 

tänkte vi ta upp och diskutera ärendet och gå vidare 

efter diskussionerna på årsmötet. Vi vill gärna förklara 

våra tankar kring ett sådant förslag. 

För SWESIAQ är det viktigt att vara en oberoende or-

ganisation som inte påverkas av kommersiella syften. 

Samtidigt är en majoritet av våra medlemmar med i 

föreningen på grund av att de arbetar med just inne-

miljöfrågor. Företagsmedlemskap skulle kunna vara ett 

sätt att bli starkare och kunna synliggöra innemiljöfrå-

gorna i samhället. Genom att hela företag går med i 

SWESIAQ får vi fler medlemmar och kan driva vår vi-

sion bättre.  

Vi har inga planer på att låta företagen få rösträtt eller 

på något annat sätt delta aktivt i våra arbetsgrupper, 

utan det kommer fortfarande enskilda personer göra. 

Det vi funderar på att erbjuda är att företagen får använ-

da vår logotype på hemsidan och medverka på våra 

möten/seminarier till rabatterade priser.  

Styrelsen vill väcka en diskussion bland medlemmarna 

om huruvida företagsmedlemskap skulle kunna påver-

ka vår trovärdighet som objektiv ideell förening nega-

tivt eller om det finns några andra farhågor som vi 

måste identifiera. Vi ser fram emot att diskutera detta 

med er på årsmötet. Om du inte kan komma till års-

mötet får du gärna skicka dina åsikter till oss i förväg. 

Skriv till ordforande@swesiaq.se   

Med vänliga hälsningar 

Joakim Thunborg, styrelseledamot 

Maria Nordberg, styrelseordförande 

 

  

Alla läsare är välkomna att skriva i nyhetsbrevet! Skicka ditt bidrag till nyhetsbrevet@swesiaq.se. 

Ansvarig utgivare är SWESIAQ:s styrelse. Redaktör är Anders Lundin. Besök SWESIAQ:s hemsida 
www.swesiaq.se 
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Så här arbetar vi för få bort 
ohälsosamma innemiljöer i  
Malmös hyreslägenheter 

Rapport från Johanna Jungevall, enhetschef för 

bostadstillsyn vid Malmö miljöförvaltning  

Vårt förebyggande arbete påbörjades 

2008 efter att Uppdrag Granskning 

gjorde ett reportage om boendesitua-

tionen i Herrgården. Det vi såg på TV 

den kvällen var en katastrof. Repor-

taget visade barnfamiljer som bodde 

med omfattande fukt- och mögelskador, med kacker-

lackor och i lägenheter som var extremt slitna. I en 

lägenhet bodde nio personer på 85 kvadratmeter. Vi var 

ordentligt skakade över programmet, framförallt över 

att se hur alla dessa människors bodde. Men vi började 

också fundera över hur det kunde bli så här och tänka 

över vårt ansvar som tillsynsmyndighet. Vi kände att vi 

var tvungna att hitta nya arbetssätt för att hantera den 

enorma utmaning vi stod inför. Herrgårds-ärendet 

innefattade 22 huskroppar med över 900 lägenheter. 

Idag är en av grunderna i 

vårt nya arbetssätt att vi 

startar fastighetsöver-

gripande ärenden på fas-

tigheter som vi bedömer 

behöva tillsyn. Vår prio-

ritering styrs mot om-

råden med lägre välfärd, 

eftersom vi vet att det är 

här vi gör mest nytta. En 

av de största lärdomar 

som Herrgårds-ären-

det gav oss var att vi inte enbart kan ha ett system som 

bygger på att de boende ska anmäla klagomål, eftersom 

det leder till att de som mest behöver vår hjälp inte blir 

hjälpta. Nu vet vi att det är ganska ovanligt att boende i 

områden med lägre välfärd kontaktar oss och det måste 

vi anpassa oss till.  

En annan väsentlig del av vårt nya arbetssätt är sam-

arbetet inom staden. Vi har numera en operativ boen-

degrupp som består av representanter från bl.a. oss, 

stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten och hyres-

gästföreningen. Syftet är att samordna stadens arbete 

med att motverka oseriösa fastighetsägare och slumför-

valtning. Samarbetet har varit mycket framgångsrikt.   

I vår strävan att maximera hälsonyttan av vårt arbete för 

Malmöborna har vi även utvärderat vårt sätt att arbeta 

med inkommande ärenden (dvs. klagomålen). Vi har 

skapat en prioriteringsmatris för alla inkommande ären-

den som värderar upp ärendetyper med tydlig koppling 

till människors hälsa. Ärendena sorteras sedan i tre 

kategorier:  

1. Höga poäng: Vårt agerande ska vara skyndsamt, de 

boende ska bli kontaktade direkt, utredningen få 

inte vänta. 

2. Medelpoäng: Hanteras med tillsyn men inte skynd-

samt. Vi har ett visst arbetssätt kopplat till detta 

som innebär att vi samlar ett visst antal ärenden och 

bedömer flera olägenheter på samma inspektions-

runda.  

3. Låga poäng: Hanteras med rådgivning så långt det 

är möjligt. I våra rådgivningsrutiner förklarar vi 

bl.a. varför tillsyn och miljöbalkens paragrafer inte 

är effektiva för att nå en lösning.   

 

Många miljonprogramsområden har renoveringsbehov som skulle 

förbättra inomhusmiljön. Trots det får vi in väldigt få anmälningar. 

Självklart bedömer vi alla ärenden utifrån sitt specifika 

sammanhang men matrisen ger oss ändå riktlinjer för 

hur vi ska prioritera våra ärenden. 

Vi har även utvecklat en metod som vi kallar förenklad 

ärendehantering. Den innebär att duktiga och kompe-

tenta fastighetsbolag som satsar på kvalitet och har bra 

koll på både sitt bestånd och gällande lagstiftning får 

mindre tillsyn. Metoden bygger på att alla bolag med 

förenklad ärendehantering har en nyckelperson som 

sköter kontakten med oss. Denna nyckelperson är sär-

skilt utsedd för att delegera, följa upp och återrappor-

tera våra uppmaningar. Arbetsmetoden är en win-win 

för alla parter, framförallt för de boende som får snabb 

återkoppling. 

Våra arbetsmetoder för bostadstillsynen blir ibland om-

diskuterade eftersom vi i vissa fall frångår den tradi-

tionella tillsynen och ”tänjer” på uppdraget. Men vi vill 

inte bara se till vilka skyldigheter vi har att utreda vissa 

frågor enligt miljöbalken. Vår utgångspunkt är snarare 

att se till vilka möjligheter vi har att maximera hälso-

nyttan för staden med tillgängliga resurser.  

Johanna Jungevall, enhetschef bostadstillsyn, Malmö 

miljöförvaltning 

Herrgårds-ärendet. Badrum. Vatten 

droppade ner från grannen ovanför. 

mailto:Johanna.Jungevall@malmo.se


Så föddes SWESIAQ 

 

Budapest och Donau 

Vi var några svenska deltagare vid en Healthy Buil-

dingskonferens i Budapest 1994. Jag och Stefan Omér 

gick en promenad på stan och stötte på en grupp sven-

ska damer, bland andra Marie Hult. Vi stannade och 

pratade lite om konferensen och en del intressant inne-

håll utifrån våra respektive erfarenheter av frågan. Då 

nämnde en av damerna ”Det är väl ändå konstigt att vi 

måste åka till Budapest för att kunna diskutera dessa 

frågor med andra svenskar”. 

 

På stående fot beslöt vi bilda ett nätverk och bjuda in, 

till att börja med, de svenska deltagarna vid Healthy 

Buildingskonferensen till en träff i Sverige någon tid 

efter konferensen. Ett par damer från Stockholms Stad 

erbjöd sig att stå som värdar för första träffen. 

Vi träffades (ett 20–30-tal personer?) på Stadsbygg-

nadskontoret i Stockholm. Någon/några höll kortare 

föreläsningar och vi diskuterade. Vi beslöt bland annat 

att kalla nätverket för Swisiaq (Swedish ISIAQ). 

Ett antal ganska välbesökta träffar hölls på olika håll i 

Stockholmstrakten och i Gävle (hos Statens Institut för 

Byggnadsforskning). De enda formalia vi ägnade oss åt 

var att vid mötena utse värd för nästa träff. Vid träffen 

i Gävle utsågs Stefan Omér som värd för nästa träff, 

utan att han själv var närvarande! Jag tog på mig att 

meddela honom detta – och glömde bort det! Swisiaq 

dog så småningom. 

Vid Indoor Air i Helsingfors 2000 pratade jag och Carl-

Gustaf Bornehag om möjligheterna att starta ett svenskt 

Chapter inom ISIAQ (dvs. en svensk underavdelning 

till ISIAQ). I Finland och Nederländerna fanns redan 

sådana. Sagt och gjort, vi fick låna ett konferensrum un-

der en lunch och satte upp inbjudningar lite här och där 

samt spred budskapet muntligen bland våra landsmän. 

Mötet blev välbesökt och vi beslöt starta ett svenskt 

Chapter under namnet SWESIAQ. Carl-Gustaf utsågs 

till ordförande och jag till sekreterare för mötet, roller 

som vi fick behålla i den interimsstyrelse som utsågs. 

Vad som hänt därefter är bättre doku-

menterat. Många goda krafter har 

tagit fram stadgar och anvisningar för 

hur innemiljöutredningar, mikrobiella 

utredningar, ventilationskontroller, 

patientenkäter m.m. bör utföras. Do-

kument som är tunga och där vi även begåvats med 

Stora Inneklimatpriset ett år. Grattis till oss! 

Minnet är inte det bästa. Jag har t.ex. glömt vilka vi var 

som träffades i Budapest och vilka som ingick i 

SWESIAQ:s  interimsstyrelse. Säkert är det någon av 

er läsare som minns mer. Det vore kul om ni kunde 

skriva några rader så att vår historia klarnar lite mer. 

Det kan bli nyhetsbrevets nya följetong! 

Tom Follin, Byggmiljögruppen 

 

 

På gång inom innemiljöområdet 

17 mars i Lund 
Heldag om barn och buller - Child and Noise 

Läs mer i Ljudmiljöcentrums nyhetsbrev.  

29 mars i Göteborg 
SWESIAQ:s vår- och årsmöte hos Botaniska Analysgruppen.  

Se artikel i detta nyhetsbrev 

30 mars i Göteborg 
Fuktcentrums informationsdag 
Läs mer på: Fuktcentrums informationsdag 

26-27 april i Stockholm 
Teknologisk Instituts konferens Inomhusmiljö 2017  

Bl.a. SWESIAQ-modellen. Workshop om ventilation fullbokad. 

Läs mer och anmäl dig via Teknologisk Instituts hemsida  

2-5 juli i Lublin, Polen 
Healthy Buildings Europe 2017 
En av ISIAQ:s stora konferenser.  

Läs mer på: http://hb2017-europe.org/  

mailto:tom@byggmiljogruppen.se
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http://www.tiabkonferens.se/konferenser-inomhusmiljo-2017.html#program=talare
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SWESIAQ:s vårmöte 29 mars i Göteborg 

Stöd och verktyg för dig som arbetar med inomhusmiljöfrågor  

 

Plats: Göteborgs universitet; Institutionen för biologi och miljövetenskap; Botaniska analysgruppen; 

           Carl Skottbergs gata 22 B, Göteborg. Karta, Klicka här! 

 

Program  

 

 

 

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

 

08:30 Samling med kaffe 
 

09:00 
 

Välkommen! 
Nytt från SWESIAQ och rapport från det gångna 
årets arbete inom föreningen 

Maria Nordberg (moderator) 
AK Konsult, ordförande SWESIAQ  
 

09:15 Presentation av FUKTCENTRUM Anders Kumlin 
ordförande Fuktcentrum, LTH 

09:30  SWESIAQ-modellen. SWESIAQ:s råd vid utred-
ning av inomhusmiljöproblem. Ny version!  

Verktyg 

Joakim Thunborg  
Conservator AB, diplomerad fuktsakkun-
nig, ledamot SWESIAQ:s styrelse  

10.00  Luftkvalitet, luftanalyser och ex. på källor till 
kemiska ämnen i inomhusluften 

  Stöd 

Jan Kristensson 
Chemik Lab AB 

10:30 Paneldebatt. Frågor och diskussion  
 

10:50 Paus med frukt och vatten 
 

11:00 SWESIAQ:s råd vid utredning av ventilations-
system i byggnader med innemiljöproblem 

Verktyg 

Lars Ekberg 
CIT Energy Management/Chalmers 
Sammankallande i arbetsgruppen 

11:40 Paneldebatt och frågor 
 

12:00 Lunch bokad till självkostnadspris hos Anyday, 
Botaniska trädgården [ca 400 m] 

 

13:15 Byggnadsmykologi, forskning mögel och hälsa 
Stöd 

Åslög Dahl 
Inst. För Biologi och miljövetenskap, GU  

13:45 Paneldiskussion  
 

14:00 Metod för bättre inomhusmiljö  
Nytt från SKL                   Verktyg 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  

14:30 Paneldiskussion, frågor 
 

14:50 Avslutning på vårmötet 
 

15:00 Mingel och stationer med mikroskop, 
stereoluppar samt diverse svampprover 

Botaniska Analysgruppen 

15:30 - SWESIAQ:s årsmöte 
 

Säkert har du funderingar över mycket inom innemiljöområdet. Skriv ned dina tankar! 

Informera om aktiviteter som är på gång eller intressanta rapporter som du läst eller skrivit! 

 Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se  
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