
 

 
 
Läkare för Miljön 
c/o Eckerman 
Statsrådsvägen 11 
128 38 Skarpnäck 

 
info@lakareformiljon.se  
ingrid.eckerman@lakareformiljon.se  
www.lakareformiljon.se 

 
Org.nr 802400-2782 
Pg 144365-4 

 

    

Nyhetsbrev juni 2014 

 

 

NY ORDFÖRANDE! 
 

Sven Blomqvist tog vid årsmötet över 

klubban som ordförande. Sven är 

pensionerad reumatolog från Strängnäs. I 

LfM har han engagerat sig i 

klimatgruppen. Svens nya e-adress är 

sven.blomqvist@lakareformiljon.se.  
 

Ingrid Eckerman, som varit föreningens ordförande i fem år, kvarstår som styrelseledamot 

och redaktör. Hon har dessutom hand om medlemsregistret. Läs mer! 

 

MEDLEMSAVGIFTEN!!! 
 

I skrivande stund har 142 av våra 242 medlemmar i registret betalat medlemsavgiften för 

2014. Vi behöver varenda medlemsavgift vi kan få. Även din! Läs mer! 

 

HAR DU BYTT E-ADRESS? 
 

Om du inte fått meddelanden från oss kan det bero på att vi inte har din aktuella e-adress. 

Sänd den till info@lakareformiljon.se!  

 

PÅ GÅNG 
 

Caféaftnar i Göteborg 

Vår aktiva göteborgsgrupp står för programmet en eller två gånger om året på Ekocentrum. 

Håll utkik på www.ekocentrum.se!  
 

Riksstämman 2014: Klimat och hälsa, fortsättning  

I år har vi ett symposium och två inbjudna gästföreläsare: Anthony Costello, London och 

Tord Kjellström, Australien/Sverige. Läs mer!  

 

ANDRA AKTIVITETER 
 

Kemikalier 

LfM har lämnat ett mycket kritiskt remissvar om återföring av fosfor (spridning av 

avloppsslam på åkrarna) till Naturvårdsverket. Frågan är för viktig för att glömmas, men 

ingen dagstidning har velat ta in vår debattartikel. Läs mer! 

Kontaktperson är Bertil Hagström hagstrom.bertil@gmail.com  

Glöm inte betala din 

medlemsavgift! 

 

- Fullbetalande (läkare) 300 kr 

- Associerade medlemmar 200 kr 

- Medicine och andra studerande 100 kr  

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

- Hedersmedlem 0 kr 

 

Vi behöver ditt namn, födelsedatum och 

din aktuella e-adress. 

 

Ge oss gärna en extra gåva!  
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Nanosäkerhet 

LfM deltar aktivt i frågan om nanomaterial, miljö och säkerhet. Flera caféaftnar i Göteborg 

har ordnats. Läs mer! 

Kontaktperson är Björn Fagerberg Bjoern.Fagerberg@wlab.gu.se  
 

Klimat 

Klimatgruppen deltog aktivt i Klimatriksdag 2014. Läs mer! 

Dessutom har man jobbat med programmen till Riksstämman 2014. Se ovan!  

Kontaktperson är Sven Blomqvist sblomqvist@hotmail.com 
 

Läkemedel  

Läkemedel och miljö är nu uppe på EU- och FN-nivåer. Läs mer! 

Även i Sverige händer en del. Läs mer!  

Kontaktperson är Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@lakareformiljon.se  
 

Internationella frågor 

LfM följer bland annat ISDE, Health Care Without Harm (HCWH) och HEAL.  

Kontaktperson är Matilda van den Bosch matilda.van.den.bosch@slu.se  

 

LÄS MER PÅ HEMSIDAN www.lakareformiljon.se  

 

 

Styrelsen önskar alla sina medlemmar en god sommar – 

kanske blir den lika omväxlande som vädret! 

 

Stockholm juni 2014 

 

Ingrid Eckerman 

Redaktör            
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