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Kunskap om skador av långsiktig hälsopåverkan från den omgivande yttre och inre miljön.
Sakkunnig i rättsfrågor om kemiskfysikaliska faktorer i samband med sjukdomstillstånd.

Curriculum Vitae: Veterinärexamen 1960. Avhandling i patologi och disputation vid veterinärhögskolan i
Stockholm 1970 för vinnande av doktorsgrad. Kompetensförklarad som laborator i patologi vid SVA 1971
och 1980, samt i toxikologi vid arbetarskyddsstyrelsen 1981. Kronevi har också varit anställd som
forskare vid arbetarskyddsstyrelsen inom området patologi/toxikologi. Kronevi har också bland annat
samarbetat med forskare vid olika institutioner och myndigheter som bland annat omfattats av : FOA,
Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset, Wallenberglaboratoriet vid Stockholms Universitet,
Miljömedicinska Laboratoriet, Försvarets Sjukvårdsstyrelse samt Statens bakterieologiska
Laboratorium.

Kronevi har också jobbat på Arbetarskyddsstyrelsens toxikologiska avdelning med att bygga upp ett
omfattande register över cancerframkallande ämnen. Som toxikolog har Kronevi samarbetat med en stab
av kemister, läkare veterinärer och zoologer. Ett samarbete som har gett honom insikt och kunskap om
vad som kan ske med människor, djur och natur som har drabbats av olika miljöbelastningar och
cancerframkallande ämnen i vår miljö.

Utdrag ur Tony Kronevis tjänstgöringsbetyg från Arbetslivsinstitutet: Kronevi har med sin utbildning
och bakgrund berikat enhetens kunnande och spelat en viktig roll i den arbetsprocess som ledde fram till
riskbedömningar. Dessutom har hans kunnanJle varit eftersökt av många utanför institutionen och där
hans vetenskapliga kunnande varit mycket värdefullt. Detta har också vitsordats av Johan Högberg på
Arbetslivsinstitutet.

Kronevi är en välrenommerad och kunskapsberikad person som med sin kunskap i medicin, patologi och
toxikologi kan göra riskbedömningar vid utvärderingar av bland annat sjuka inomhusmiljöer.
Kronevis juridiska kunskap ger honom också möjlighet att värdera skadestånds och rättsfrågor när han
för drabbade människors talan mot bland annat myndigheter och fastighetsägare.

Kronevis mantra: "Rädda djur, människor och natur."
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Tony kronevi är veterinärmedicinsk
doktor, patolog och toxikolog.
han har lange studerat hur giftiga
ämnen påverkar människors halsa.
Han är en av de forskare som drar

paralleller mellan cancersjukdomar
och gifter i boendemiljön, och har
väckt uppmärksamhet för sin kamp
för den lilla människans rätt mot

experter och myndigheter.
Kronevi har åtagit sig flera processer
för personer som drabbats av sjuka
hus och fått rätt i ett vägledande fall i
Miljööverdomstolen.

Denna faktaruta är författad av Linda

Svensson på Östra Smålands tidning.
bilden är tagen av Mattias
Johansson.


