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Kemisten: 
Hanna Bergenholtz arbetar med 
träfärg och trälim för industrin. Hon ser 
till att produkterna lever upp till lagstiftning-
en, främst inom EU, och att nya recept på 
produkter inte innehåller förbjudna ämnen. 
I arbetet kollar hon också vilka 
krav som ställs på en produkt om 
man vill börja exportera den till 
ett nytt land. Hon är kemist från 
naturvetarprogrammet i Lund, 
med inriktning på analytisk kemi 
och miljökemi.  Hon lockades av 
att få jobba med kombinationen 
av miljöaspekter och kemi. 

Fröknäcke: 
Ett annat fritidsintresse är att pro-
va olika recept, till exempel baka 
fröknäcke, göra inläggningar eller 
marmelad.

Snacks: 
För att hålla energin uppe 
under eftermiddagen.

Träningsskor: 
För träningspass i core och Soma moves, en 
form av dynamisk yoga. Med ett stillasittan-
de jobb är det viktigt att röra sig på fritiden.

Arbetsmiljön: På avdelningen sitter sju 
personer i ett öppet landskap. Det är en 
ganska lugn miljö och man kan snabbt vän-
da sig till en kollega och fråga och diskutera.

Fika: Hanna Bergenholtz  är fikavärd i 
föreningen Äldrekontakt där man bjuder 
hem några äldre personer på fika för att 
bryta deras isolering.

Dator: Ett centralt arbetsredskap för att söka, 
sammanställa och kommunicera information. 
Till exempel har hon kontakt med labb och 
produktion av färg i Malmö och för lim i Kristi-
nehamn. Hon har även kontakt med kunder, till 
exempel för frågor om allergiinformation. Av-
delningen servar också företagets sajter i Eu-
ropa, så arbetet är väldigt internationellt. 

Kemiska arbetsmiljörisker: Hanna Ber-
genholtz håller interna utbildningar inom kemiska 
arbetsmiljörisker för dem som arbetar med aller-

giframkallande produkter som innehåll-
er isocyanater eller formaldehyd. 

Lagstiftning: Inom EU finns 
flera regelverk att följa, till ex-
empel REACH för registrering 
och tillstånd för kemiska äm-
nen, och CLP för klassificering 
och märkning. Produkterna ska 
bland annat ha säkerhetsdata-
blad och transportklassas för 
både land- och sjötransporter. 

EU: Förslag från olika länder 
för kemikalielagstiftningen dis-
kuteras. Just nu handlar det 
mycket om hormonstöran-
de ämnen. Tyskland har lagt 
ett förslag på att man ska ha 
utbildning för att jobba med 
vissa isocyanater. Biocidpro-
dukter, som finns i till exempel 
träskyddsmedel, , kan ha olika 
nationella krav och det finns 
en gemensam lagstiftning 
inom hela EU.

Exponeringsscenarier: Ska bifogas till pro-
duktsäkerhetsbladet och beskriva riskerna så 
att de som arbetar med produkterna ska kunna 
skydda sig mot exponering. Detta görs både för 
den egna produktionen och för kunderna.
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