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Kära medlemmar! 

Det var länge sedan ni hörde något ifrån styrelsen. Även på hemsidan har aktiviteten varit låg. Den 

enkla orsaken är att ordföranden fått ett extraknäck som tagit både tid och energi.  

Men övriga styrelsen har inte legat på latsidan. Det har lett till att vi har många aktiviteter på gång. 

-------- 

ÅRSMÖTET  

Styrelsen 2013: Gamla ledamöter är Ingrid Eckerman (ordförande), Björn Fagerberg (vice 

ordförande), Maria Petri (kassör), Anne von Heideman (sekreterare), Bertil Hagström, Lena Sjödell, 

Margareta Falk-Hogstedt, Oona Lagström (studentrepresentant). Nya ledamöter är Matilda van den 

Bosch som forskar om natur och hälsa i Lund och Sven Blomqvist, reumatolog i Strängnäs. 

Adjungerad är Per Broman, pensionerad allmänläkare i Stockholm.  

Nyhetsbrevet i pappersform upphör! Orsaken är föreningens ekonomi. Vi är för få (betalande) 

medlemmar. Tryck och distribution av tidningen är en stor kostnad. I stället satsar vi på elektroniska 

nyhetsbrev. De som inte uppgett e-adress eller glömt meddela adressförändring kommer att få den i 

pappersform. Glöm inte meddela e-adressändring! 

Nya årsavgifter Vid årsmötet beslöts om höjning av årsavgiften enligt följande: 

- Fullbetalande (läkare) 300 kr 

- Associerade medlemmar (sjukvårdspersonal) 200 kr 

- Medicine och andra studerande 100 kr  

- Stödmedlem (ej i hälso- och sjukvården) 500 kr 

Observera att det är många medlemmar som inte betalat sin avgift för 2013. Är du osäker: sätt in den 
på plusgiro 144 365-4. Glöm inte ditt namn! Blir det en dubbelbetalning räknas det som gåva. 

Hemsidan Naturligtvis hoppas vi att få bidrag till hemsidan! Det kan vara både längre artiklar och 
kortare notiser med länkar. Skicka till ingrid.eckerman@lakareformiljon.se.  

-------- 

HÄNDELSER 

Charlotta Nelsson har varit LfM:s representant i Miljöstyrningsrådets arbetsgrupp om kriterier för 

grön medicinskteknisk utrustning. Hon var inbjuden talare till HCWH:s konferens CleanMed, Oxford.   

Göteborgsgruppen, som samarbetar med Ingenjörer för Miljön, har deltagit i studieresa till Skåne. 

-------- 
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SKRIVELSER 

En skrivelse om kadmium och slamspridning på åkrarna har avlämnats till Naturvårdsverket. Det 

innehåller en uppdatering av forskningen. Läs mer LfM tycker åter till om slam och kadmium 

--------- 

PÅ GÅNG  

Bokcirkel i Göteborg. Frågan som skall diskuteras är ”Finns det planetära gränser för vårt välstånd? 

Man utgår från Wijkman och Rockströms bok ”Bankrupting nature”. Kontakt Björn Fagerberg 

bjorn.fagerberg@wlab.gu.se.  

23/10 Caféafton i Göteborg ”Innovationer inom nanoteknik ur två perspektiv – teknik och 

humantoxikologi”.  

6/11 Göteborgs läkaresällskap Om föreningen, fetma och miljö samt nano.  

6/12 Klimatkris! Behöver doktorn bry sig? Symposium på Riksstämman kl 14.30-16. Föregås av 

“Panel on food, health and sustainability” kl 12:30-14:00, som arrangeras av Stordalen Foundation. 

Temanummer i Läkartidningen 2014. Planet boundaries, klimat och hälsa, luftföroreningar, partiklar 

och kemiska ämnen, bakteriell multiresistens samt hormonstörande kemikalier. Björn Fagerberg 

håller i detta. 

Tisdagssammankomst på SLS om kemikalier och hälsa. Datum ännu ej fastslaget. Lars Lind, Monica 

Lind och Olle Söder. Mer information kommer på hemsidan. 

 

Ingrid Eckerman 

Ordförande 

Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se 

www.lakareformiljon.se  
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