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KVIKNE: Kvikne Utvikling 
kommer også med protester 
mot nedleggelse av busstilbud 
mellom Kvikne og Tynset.

Både rektoren ved Kvikne 
skole og kulturskolerektoren i 
Tynset har engasjert seg for 
etter skoletid-bussen fra 
Kvikne til Tynset, og henvendt 
seg til Hedmark Tra@kk.

Nå skriver Bente Fossen 
Bekken og Kirsten Lund i 
Kvikne Utvikling at de ønsker 
en dialog også rundt tilbudet 
om bestillingsdrosje i forbin-
delse med tog som passerer 
Tynset. De ønsker en bestil-
lingsdrosjeordning også på 
lørdager og søndager; ikke 
bare på hverdager.

Også ruta som kjører til St. 
Olavs Hospital i Trondheim, tar 
de to opp at må beholdes.

– Med det nye forslaget til 
ruter, blir det håpløst både for 
syke og friske. Først med buss 
til Berkåk, så tog videre, der 
man må bytte tog Kere ganger; 
en syk person har ikke 
kapasitet til å mestre en slik 
tur, mener Lund og Bekken, og 
legger til at det må være mulig 
å knytte området nord i 
Hedmark til Sør-Trøndelag og 
Trondheim med å opprett-
holde direkterute med buss 
over Kvikne.

PENGER TIL 
OPPLÆRING
Miljødirektoratet utlyser 
tilskudd til gode prosjekter for 
opplæring i naturmangfoldslo-
ven.

Direktoratet skriver at loven 
er et av de viktigste virkemid-
lene i det nasjonale arbeidet 
med vern og bærekraftig bruk 
av naturmangfoldet. 

Støtte vil de gi til organisa-
sjoner og stiftelser som har 
prosjekter som øker medlem-
menes eller andres kunnskap 
om loven, og som bidrar til økt 
oppmerksomhet på na-
turmangfoldsloven lokalt, 
regionalt aller nasjonalt.

Søknadsfristen er satt til 15. 
mars.

FLERE 
BUSSBØNNER

RØROS: – Det er billigere å 
forebygge enn å reparere. Derfor 
må vi få opp bevisstheten om den 
eventuelle faren ved stråling, sier 
Reidun Roland. 

De Keste vet at det kan være 
skadelige elektromagnetiske felt 
nær høyspentlinjer og transfor-
matorer. 

Det Roland vil sette søkelys på 

nå, er den strålingen som gjør det 
mulig å kommunisere trådløst. 
Dette er stråling som sendes ut 
fra mobilantenner, mobiltelefo-
ner, PC-er med trådløs tilknyt-
ning, trådløse fasttelefoner og 
trådløse nettverk, samt mikrobøl-
geovner og radarer.

– Når vi snakker om stråling, 
mener vi elektromagnetisk 

stråling og elektromagnetiske felt 
som har negative eSekter på 
kroppen. Folk Kest har begrenset 
kunnskap om temaet, og når Kere 
og Kere stiller seg tvilende til 
informasjonen gitt av myndighe-
tene, opplever mange usikkerhet 
i forhold til om det er viktig å 
beskytte seg eller ei, sier hun. 

Roland refererer til at land som 

Russland, Kina og Sveits har valgt 
grenseverdier som er en hundre-
del av de vi har i Norge. 

Folkets Strålevern har gitt en 
brosjyre med 10 grunnregler for 
trådløs kommunikasjon. 

Der anbefales det at man 
sender tekstmeldinger i stedet for 
å ringe. Holde samtalene så korte 
som mulig og bruke handsfree 

eller høyttaler. Snakk kun ved god 
dekning, gjerne ute. Jo bedre 
dekning, dess lavere eSekt 
trenger telefonen. Slå av telefo-
nen når du ikke bruker den. 

Ikke gå med mobiltelefonen i 
lomma, og deaktivere 3G, WLAN 
og Blutetooth. 

REIDUN ROLAND ADVARER:

– Statens strålevern vil vente og se, men da kan det være for sent

VIL VEKKE FOLK: Reidun Roland setter strålevern på dagsorden. Foto: Guri Jortveit

Det du ikke vet, kan 
du ha vondt av. Slik er 
det i hvert fall med 
stråling som utgjør en 
helserisiko for voksne 
og barn, mener Rei-
dun Roland. 

RØROS: I 20 år har Mat-Helse-
Miljøalliansen i Røros-regionen 
hatt veldig fokus på mat og hel-
se. 

– Vi har lyktes i å sette lokal, 
trygg og god mat på dagsorden. 
Dermed tenker jeg nå at vi kan 
begynne å fokusere på helse og 
miljø. Det henger jo sammen, 
sier Reidun Roland, evig enga-
sjert i det hun har rundt seg.

Denne gang er det skadelig 

stråling. 
– Den kan ikke synes, luktes, 

kjennes eller føles, men den er 
rundt oss hele tida. Hvorfor 
skal vi i Norge være dårligere 
enn Frankrike og en rekke an-
dre land? spør hun retorisk. 

I mars markerer hun forbru-
kerdagen med å invitere til 
møte på Røros Rehabilitering, 
for å spre kunnskap og informa-
sjon om temaet. 

Forbrukerdag i mars
– Dit kommer Sissel Halmøy, 
generalsekretær i interesseor-
ganisasjonen Folkets Stråle-
vern (FS). Vi jobber også for å få 
noen fra Statens strålevern el-
ler lignende til å komme, for 
det blir ingen framgang uten 
motargumenter. Men, først og 

fremst er målet å vekke folks 
bevissthet, understreker hun.

Roland vil formidle kunn-
skap og forskning om farlig 
stråling. 

– Folkets Strålevern er ikke 
mot Mne, nye tekniske hjelpe-
midler, men de er imot at folk 
ufrivillig blir utsatt for helse-
skadelig stråling, at vi ikke får 
vite hva som er farlig, eller 
hvordan vi kan beskytte oss. 

Statens strålevern skal se til 
at folk ikke utsettes for helse-
skadelig stråling, men faktum 
er at Statens strålevern forsva-
rer de høyeste grenseverdiene 
som noe land har, ifølge FS. 

I Norge er grenseverdien 10 
millioner mikrowatt per kva-
dratmeter. I Salzburg eksem-
pelvis, anbefaler helsemyndig-

hetene maksimum en mikro-
watt per kvadratmeter. 

Forbudt i Frankrike
– Franskmennene tenker helt 
annerledes. I Paris har de, ut fra 
føre-var-prinsippet, Rernet 
trådløse nett i alle bibliotekene. 
Det er forbudt med mobiltele-
fon i de franske grunnskolene, 
og de har satt i gang tiltak for 
erstatte de trådløse nettene i 
skolene med kablede nett, for-
klarer Reidun Roland. 

– De norske myndighetene 
venter og ser, men det holder 
ikke. Her må en heller være føre 
var, understreker hun. 

GURI JORTVEIT
guri@retten.no

906 62 117

Se#er strålevern på dagsorden på forbrukerdagen

– En usynlig fare 


