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EU-strategi för bättre luft
Striktare regler för utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak,
fina partiklar, marknära ozon och VOC kommer att gälla inom EU inom
en snar framtid. Utredningen Cafe (Clean Air For Europe) har slagit fast
att mellan två och åtta procent av alla sjukdomar och hälsoproblem i
EU-länderna är kopplade till miljöföroreningar. Målet är att år 2020 ska
140.000 färre människor dö i förtid av ohälsosam luft. Syftet är också
att skydda hundratusentals kvadratkilometer skog. De lösningar som
presenterats i strategin involverar områdena jordbruk, transport och
industri. Läs mer om projektet på:
http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe

20 år 1985–2005.

Gammal analys visar att
pepparkaksätare blir snälla

År 2005 har varit PP Polymers år. Vi har firat våra 20 år som företag
vid olika tillfällen under året. Vi höll ett seminarium den 13 maj om
inomhusmiljön och bjöd på vår kunskap. Det blev en uppskattad dag
och vi är glada att så många av er kom och firade med oss. Under året
har vi publicerat ett flertal artiklar i facktidningar. Vi har också fortsatt
att förkovra oss i tillämpning och utveckling av nya analyser.
Ammoniak och aminer i luft kan vi nu analysera. Vi anger halt av
ammoniak och fyra olika aminer. Vi har också tagit fram en
partikelanalys där vi m hj a SEM/EDS bestämmer såväl storlek som
innehåll och det senaste nytillskottet är en vattenanalys som visar på
lättflyktiga ämnen i vattenprover. Mer information kommer i januari på
vår hemsida www.pppolymer.se och i nyhetsbrev.
Dessutom har vi under året lämnat in två patentansökningar som vi
anser bidrar till en hållbar utveckling. Den ena gäller ett halogenfritt
flamskyddsmedel. Det andra patentet gäller en metod för långvarig
förvaring av media, t ex långfilmer, VHS, DVD, CD m fl mediabärare.
En metod som skonar miljön och sparar energikostnad.
Vi ser framtiden an med tillförsikt och hoppas på fortsatt gott samarbete
med er under hela 2006.

Enligt Nationalencyklopedin var
pepparkakor i början lika mycket
medicin som godsak. ”Av de
kryddor som traditionellt ingår i en
ordinär pepparkaka sades under
medeltiden själva pepparn bota
diarréer, inklusive kolera. Den var
dessutom nyttig mot svagsynthet.”
”Icke minst rekommenderades
peppar som uppeppande medel vid
psykiska sjukdomar. Ingefära
däremot satte fart på tröga magar
och var effektiv i motgifter samt
vid tandvärk. Malda kryddnejlikor,
strödda i håret, gjorde märkligt nog
kalla fötter varma, och
kardemumma kom erhållna
blåmärken att blekna. Det låg
förstås nära till hands att genom
blandningar av dessa
underverkande droger skapa ett
livselixir, dvs. en medicin som
hjälpte mot alla tänkbara
sjukdomar.”
Ovanstående analyser av
pepparkakan har några år på
nacken. Vi har ännu inte utvecklat
en ny analys av hur pepparkakan
påverkar människa och miljö. Vi
har dock inlett ett fröjdefullt
samarbete med Tomten.

En hållbar utveckling ställer krav!

GOD JUL

Källa: Miljörapporten: EU-guiden 2006

En hållbar utveckling i 20 år

En hållbar utveckling förutsätter att man arbetar etiskt och moraliskt
korrekt och det har varit en ledstjärna för oss under alla våra år. För oss
är det viktigaste att förmedla all kunskap vi har när vi svarar upp till
våra kunders behov. Vi presenterar fakta som visar på hur luften/miljön
verkligen ser ut. Många gånger är det skrämmande fakta. Trots detta så
ignorerar motparten alltför ofta den enskildes situation. Det är sällan vi
kommer i kontakt med slutkunden. Men när det händer blir vi förvånade
över hur den enskilde blir bemött och behandlad. Det upprör oss. Vi
tycker det är viktigt med en hållbar utveckling i såväl det lilla som det
stora perspektivet.
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GOTT NYTT ÅR
önskar vi er!
Vi gör som vi brukar – vi stödjer
Världens Barn i stället för att sända

OBS! Vi har ÖPPET MELLAN JUL, NYÅR OCH TRETTONHELGEN!
Expressanalyser kan vi dock inte garantera under vecka 52.
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Du får fritt använda materialet men ange gärna källan.
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