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”ANDAS LÄTT OCH RÄKNA RÄTT I SKOLAN”
”Andas lätt och räkna rätt i skolan!” är ett samarbete mellan: Svensk Ventilation och Astma och allergiförbundet.
Länsstyrelsen Skåne och tillsynsvägledning bygg, Miljösamverkan Skåne samt Kommunförbundet Skåne inbjuder Er till seminarium om
bland annat inomhusluften i skolor och bostäder.

Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft?
Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder – är det möjligt?
Luften ute försämrar vår hälsa – hur och varför måste vi rena luften in i våra fastigheter?
Energieffektiv ventilering med elevens hälsa i centrum, är det möjligt?
Inbjudan som pdf: 2016-02-04 Inbjudan inomhusluft 160145

Målgrupp
Politiker i byggnadsnämnder och miljönämnder (motsv), miljöinspektörer, bygglovhandläggare och -administratörer

Program
09.00

–

09.20

Registrering, fika och mingel

09.20

–

09.30

Kort inledning och presentation av medverkande
(Anna Jansson Thulin och Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne)

09.30

–

12.30

Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft?
(Marie-Louise Luther, Astma & Allergiförbundet)
Rapporter från både myndigheter och media visar på brister i skolmiljön. Vid utbildningspasset redovisas fakta om
vilka problem som finns i skolmiljön och hur elevernas hälsa och skolresultat påverkas av dålig inomhusluft. För att
kunna göra rätt insatser behövs kunskap och förståelse om samband och effekter.
Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder – är det möjligt?
(Britta Permats, Svensk Ventilation)
Många har hälsobesvär på grund av dålig inomhusmiljö. Andelen hälsobesvär är högst bland dem som bor i
miljonprogrammets bostäder. Vi vet också att skolans elever är förlorare på dålig inomhusluft. Vi visar hur det ser
ut i våra bostäder och skolor och informerar även hur Svensk Ventilation arbetar – VÅR VISION «Ett energieffektivt
och hälsosamt inomhusklimat för alla».
Luften ute försämrar vår hälsa – hur och varför måste vi rena luften in i våra fastigheter?
(Conny Wennerström, medlem i Svensk Ventilation)
WHO har genom sitt organ IARC (International Agency for Research on Cancer) klassificerat utomhus-luftens
föroreningar som cancerogena. Med mätningar gjorda i en lägenhet i Stockholm kan vi påvisa vikten av att ha bra
och rätt nivå på rening av luften in i våra fastigheter. Även ett besök i vårt rullande labb som finns på plats ingår.
Energieffektiv ventilering med elevens hälsa i centrum, är det möjligt?
(Andreas Kihlström, medlem i Svensk Ventilation)
För att säkerställa en god och hälsosam inomhusmiljö för elever och lärare finns det idag mycket energi- och
kostnadseffektiva tekniker som gör detta möjligt. Genom att reglera behovet i respektive rum beroende på
kemiska ämnen och belastning kan man sänka energiförbrukningen till absolut lägsta nivå utan att göra avkall på
inomhusmiljön.

