
Down Town Senter tar hensyn 
Tekst: Mette Kalleberg 

et er en glede å melde at også Down 

Town senter, i Porsgrunn, tok hensyn 

etter at Nina Seeberg for en stund siden 

sendte dem en e-post. Der fortalte hun om sin 

kjemiske miljøintoleranse, astma og allergi, og at 

hun av den grunn ikke tålte noen former 

parfymer. Hun skrev at hun ble dårlig av å besøke 

senteret, og at hun umiddelbart måtte forlate 

stedet pga. det hun oppfattet som en voldsom 

parfymelukt ved alle hovedinnganger. Hun fortalte at det heller ikke hjalp å bruke maske 

overfor denne eksponeringen. Deretter oppfordret hun senteret til å bli et mer miljøvennlig 

senter der alle mennesker bør ha tilgang – også de som reagerer på parfymer. Hun 

understreket også at det ellers er mer og mer fokus på inneklimaet generelt, og at det i flere 

og flere institusjoner blir oppfordret til å unngå parfymer/parfymerte produkter. Hun 

påpekte at hun var nødt til å handle andre steder så lenge duftene var tilstede ved senteret. 

Nina viste også til Astma og Allergiforbundets notater om signaturduft: 

http://www.naaf.no/ar/allergi/Overfolsomhet/Signaturduft-begrenser-tilgjengeligheten/ 

Det kom to meldinger i retur til Nina, hvorav det siste svaret fra Down Town Senter er så 

positivt at vi har lyst til å gjengi det her. Siden den har ligget åpent på Facebook tillater vi oss 

å sitere svaret her uten ytterligere klareringer: 

”Hei Nina. Vi har for noen få dager siden tatt en beslutning om å koble ned duften i alle 

inngangspartier, regner med at de er ferdig demontert i løpet av denne uken. Rett før 

sommeren fikk vi tilsendt dokumentasjon fra Astma og Allergiforbundet, tror faktisk det kom 

via deg, og dette fikk oss til å undersøke litt mer rundt saken. Før dette har vi i løpet av året 

dette har vært mottatt kun mottatt to klager, bl.a. fra deg selv, men informasjon fa 

foreningen gav oss signaler om at vi burde avvikle for å sikre tilgjengelighet for alle, fef. 

Kravet om universell utforming. Vi vil søke etter andre måter å fjerne røyklukt, sannsynligvis 

forsøke å flytte ”røykepunkter” vekk fra bygget, men dette er nok heller ikke helt enkelt, vi 

får mange klager hver gang vi flytter askebeger vekk fra inngangene. Uansett, nå løser vi en 

sak som skal sikre bedre tilgjengelighet for alle. Fortsatt god sommer, Nina!” 

På bakgrunn av denne gladsaken FKMI bare å oppfordre alle til følge Ninas eksempel. Det er 

viktig å gi respons. Kun da kan endringer skje. Skulle dere ta kontakt, kan dere benytte dere 

av det FKMI tidligere har skrevet om signaturduft: http://intoleranse.no/signaturduft-brudd-pa-

diskriminerings-og-tilgjengelighetsloven-%c2%a7-9/   
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