7 FEBRUARI 2018 | HOTELL RÅDMANNEN, ALVESTA

HÄLSOEFFEKTER AV
DÅLIG LUFTKVALITET
Visste du att 5500 personer i Sverige dör i förtid på grund av luftföroreningar?
Hälsoeffekter som orsakas av luftföroreningar beräknas kosta samhället
omkring 42 miljarder kronor varje år. Bilavgaser, småskalig vedeldning och
partiklar från vägslitage är några av de främsta källorna till luftföroreningar.
Vill du lära dig mer om dålig luft och vad vi kan göra för att förbättra
luftkvaliteten och nå det nationella miljökvalitetsmålet Frisk Luft?
Kronobergs luftvårdsförbund och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge
ordnar därför ett seminarium med inriktning på luftkvalitet och hälsa på Hotell
Rådmannen i Alvesta. Under dagen föreläser bland annat Bertil Forsberg,
professor i miljömedicin vid Umeå universitet, Ulf Troeng, Naturvårdsverket
samt Kristoffer Mattisson, Arbets- och miljömedicin Syd..

Program
09:00-09:30

Registrering och fika

09:30-09:45

Välkomna!
Ingemar Hugosson, ordförande, Kronobergs
luftvårdsförbund

09:30-10:30

Luftkvalitet och hälsoeffekter;
betydelse av olika föroreningar och källor
Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, Umeå
Universitet

10:30-11:15

Besvär och hälsoeffekter av luftföroreningar i Kronobergs län
– En presentation av Arbets- och
miljömedicin Syd och resultat från den
regionala miljöhälsoenkäten.
Kristoffer Mattisson, Miljöhygieniker,
Arbets- och miljömedicin Syd

11:15- 11:45 Tätortsluft i Kronoberg, partiklar, kväve
och flyktiga organiska ämnen (VOC)
Eva Hallgren Larsson, miljöinspektör, Växjö
kommun och sekreterare Kronobergs luftvårdsförbund
11:45-12:45

Lunch

12:45-13:20

Vedrök och hälsoeffekter
Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, Umeå
Universitet

13:20-14:00

Aktuella styrmedel och åtgärder för
renare luft; miljözoner, vedeldning, vägledning för kommunalt luftvårdsarbete
Ulf Troeng, Naturvårdsverket

14:00-14:20

Fika

14:20-15:00

Avrundande diskussion
Föredragshållare samt representanter från
offentliga aktörer reflekterar över det vi
fått lära oss under dagen. Hur ser arbetet
med luftkvalitet ut idag och vad finns det
för möjligheter att arbeta vidare?
Publiken har också möjlighet att ställa
frågor och delta i diskussionen.

Tid och plats
Onsdagen den 7 februari 2018 kl 09.00-15.00 på Hotell
Rådmannen i Alvesta
Målgrupp
Personer med intresse för luftkvalitet och hälsa;
företagare, tjänstemän, politiker, branschorganisationer,
hälso- och sjukvård.
Avgift
Avgiften är 500 kronor per deltagare och inkluderar
kostnad för fika och lunch. Moms tillkommer.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken på
inbjudan eller på www.regionkronoberg.se.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-01-22.
Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte
har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen
kontakta kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se
Utse gärna ersättare vid förhinder.
Information
Ändringar i programmet kan förekomma.
För information kring program kontakta Sara Nodmar,
sara.nodmar@kronoberg.se eller Eva Hallgren Larsson
eva.hallgrenlarsson@vaxjo.se
För information kring din anmälan kontakta
kurs@kronoberg.se
Hela vårt kursutbud hittar du på
www.regionkronoberg.se
Övrigt
Kurslokalen är tillgänglighetsanspassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov.
Vänligen kontakta Region Kronobergs kurskansli,
kurs@kronoberg.se tfn 0470-58 30 88.
Välkommen!

ANMÄL DIG HÄR

