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Villedende
fra Statens
strålevern
Sissel Halmøy,
siv.ing., generalsekretær Folkets Strålevern

Innspill. Lars Klæboe i Statens
strålevern påstår i Budstikka
2. desember: «Barna løper ingen
helserisiko ved å få nettbrett i
undervisningen.»
DETTE ER IKKE i samsvar med de
faktiske forhold.
Det er etter hvert stadig flere
mennesker som bekymrer seg
for helseskader fra trådløs teknologi, og ikke uten grunn.
Noen opplever virkningene
på kroppen, andre blir alvorlig
bekymret når de leser internasjonal forskning på feltet.
Men alle spørsmål og bekymringer avvises bestemt av representanter fra Statens strålevern.
Anker man deres vurderinger,
blir man igjen henvist til Statens
strålevern, som altså er sin egen
klageinstans.

Dette er en spesiell og meget
uheldig situasjon.
I mai 2015 sendte 190 vitenskapsmenn fra 39 land en appell
til FN om å oppfordre WHO til å
sette strengere grenser for ikkeioniserende elektromagnetiske
felt (inklusive stråling fra trådløse nett), oppfordre til skadeforebyggende tiltak og lære folk
flest om helserisikoen, særlig for
fostre og barn.
Grunnlaget for deres bekymringer er en lang rekke nyere
vitenskapelige publikasjoner
som har vist at denne type stråling påvirker levende organismer
langt under dagens grenseverdier.
Effektene omfatter økt kreftrisiko, cellulært stress, økning
i mengden med skadelige frie
radikaler, genetiske skader,
strukturelle og funksjonelle endringer i reproduksjonssystemet,
lærings- og hukommelsessvikt,
nevrotiske lidelser, og negative
effekter på menneskers generelle trivsel.
De 190 vitenskapsmennene
har til sammen publisert mer
enn 2.000 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner om
biologiske effekter av ikkeioniserende stråling, inklusive
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Velkommen til debatt
Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes
med fullt navn. Maksimal lengde på debattinnlegg er 300 ord og på
innspill 600 ord. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige
endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debattansvarlig
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.

stråling fra trådløse nett.
Er det dette Lars Klæboe i sitt
innlegg kaller «alternative miljøer»?
Ytterligere 27 vitenskapsmenn
har senere signert appellen.
For mer info, se www.emfscientist.org.
Det er et alvorlig problem at
det norske folk på denne måten
fratas muligheten til å forholde
seg til det faktum at det finnes store mengder vitenskapelig dokumentasjon som viser at
dagens bruk av trådløs teknologi
medfører betydelig helserisiko.
Vi har her å gjøre med et ekte
fullskala eksperiment, der vi alle
er forsøkskaniner.
På vegne av norske myndigheter gir Lars Klæboe sine
uforbeholdne garantier for at
strålingen fra det trådløse nettet
i klasserommet ikke er helseskadelig.
Han vil ikke bli holdt personlig ansvarlig for denne påstanden.
DET ER PÅ HØY TID at vi får en
offentlig gransking av Statens
strålevern med evaluering av
deres arbeid og posisjon på
området ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling.

Send inn til:

debatt@budstikka.no
eller skriv inn på
budstikka.no/meninger

Kalender
og livsstil
Odvar Omland, Asker
Når jeg leser noe av den svenske forfatteren Tomas Sjödin
og forfatter og biskop Per Arne
Dahl rører det ved noen spesielle
strenger hos meg.
I dag bet jeg merke i en setning av Tomas om at «livets
store utfordringer er å holde
noen åpne rom i kalenderen og
livsstilen sin.»
Ok utfordring, men vel ikke
særlig aktuelt for oss gamle.
Kanskje vi heller «lider av» ikke
å være etterspurt.
Det er ikke så mange som ringer eller stikker innom for en
kaffesamtale, hører jeg noen
beklage seg over. Ensomheten
er ingen god livsstil. Da hadde
det kanskje vært greit med en
kalender med litt innhold, som
for eksempel «1. desember kl.
12 seniorsenteret», «busstur til
Glassverket start kl. 10», «kl. 10
hjemmehjelpen kommer».
Kanskje noen av oss trenger
litt puff for å leve et meningsfullt liv som gammel. I den
forbindelse er det hyggelig at

massemediene trekker frem
eldre som har gode dager.
Jeg tenker blant annet på den
tidligere bæringen, den 87-årige
historikeren Victor Hellern, som
var på flere «skjermer» forleden.
Et godt forbilde.
I dag var jeg på biltur med
min kjære 93-åring. En kalender
viser at det skal skje annenhver
dag.
Jeg synes det er «veldig» greit
med litt kalender og begrensede oppgaver. De gjør dagene
«rike». Eller hva mener mine
medvandrere i Asker og Bærum?

Skal det være
et kyss i
Asker?
Mai Britt Hausland, Asker
Hva med benker for den gode
samtalen og kroker for det første
kysset?
Hva med veggmalerier for bråstoppene og statuer for skjønnheten?
Hva med blomsterbed utover
alle bredder og bilfrie bygater?
Dit jeg bare må ta deg med –
i soloppgang og solnedgang.

Nye Mitsubishi Outlander
JUBILEUMSTILBUD
3 års fri service*
inkludert i prisen
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Nye Mitsubishi Outlander er den perfekte turbilen. Uansett om du skal til hytta, butikken eller hente i barnehagen. Smarte seteløsninger gir klasseledende bagasjeromsplass og i tillegg mulighet for opptil 7 passasjerer.
Nye Outlander byr på en unik kombinasjon av plass, fremkommelighet, lavt forbruk/utslipp og høy kvalitet.
Med blant annet elektronisk styrt 4WD (S-AWC på toppmodellene), adaptiv cruise control (radar) og full
LED hovedlys så kommer du alltid trygt frem.
2WD bensin 150 hk fra kr 319.800,4WD diesel 150 hk fra kr 419.800,471.500,4WD S-AWC diesel AT 150 hk fra kr
Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. Forbruk: 4,9-6,7 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 130-155 g/km. *3 års fri service forutsetter at service tas hos
utleverende forhandler. Fri service gjelder normal kilometerservice innenfor 3 år eller for 60.000 km (det som kommer først). Tilbudet gjelder et
begrenset antall biler. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Med forbehold om evt. trykkfeil. Serviceavtalen gjelder ikke Outlander PHEV
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ASKER - BÆRUM
Alf Kristoffersens vei 7, Billingstad,Tlf. 66 77 59 20
Åpningstider:
Man.-fre: 8.30-17 (tors. til 19). Lør. 10-14.

www.motorforum.no/asker

