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Din redaktör når du

Slagrutan och material till nästa
Slagrutan nr 4 2018 sänder Du till
redaktören, Hästekasvägen 9. 451 96
Uddevalla
mejl redaktor@slagruta.org

Kontakta
för adressändringar
medlemsregister@slagruta.org
eller Anita på 0321-144 25

sms 0768 35 62 44
Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar själva för innehållet i sina artiklar.

Slagrutan utkommer
Ansvarig utgivare: Olle Vesterberg
ordf@slagruta.org
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september
december

Manusstopp 25/2
Manusstopp 25/5
Manusstopp 25/8
Manusstopp 25/11

Redaktören förbehåller sig rätten att avkorta
och redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips värda att bevakas mottages tacksamt. Vid insänt material
anges tydligt om det skall återsändas och om
namnet får publiceras.

Red. tackar innerligt fotografer och skribenter
angivna eller ej angivna vid foto/artikel, för
bidrag till detta nummer.

Elektromagnetisk strålning.
rån olika håll kommer alltfler varningar och synF
punkter på olika hälsorisker som har anknytning
till den ökade mängden elektromagnetisk strålning i
vårt moderna samhälle. Ett problem är att man inte
gjort mycket noggranna studier om strålningens effekter på det biologiska livet överhuvudtaget.

e regler, lagar och förordningar som gäller för naD
tionen betr. eventuella risker som förknippas med
elektromagnetisk strålning beror på den kunskap som

råder på respektive nivå, riksdagen, regionen samt
kommunen. Någon svensk undersökning ligger inte
till grund för Sveriges ställningstagande utan man använder sig av en internationell organisation som säger
sig vara oberoende vilket man kan ha avvikande
uppfattning om. Denna organisation, ICNIRP, inriktar
sig på skadliga akuta effekter genom upphettning av
kroppsvätskor, termiska effekter. Några långvariga
kroniska effekter på biologiska organismer tycks inte
vara gjord av denna organisation. Man måste få veta
hur undersökningarna blivit utförda och vilka resultat
som erhållits.

verige och andra länder står inför stora utmanS
ingar såsom klimatproblematiken, förlust av
biologisk mångfald, miljöföroreningar av olika slag,

energiproblem m.m. Givetvis ställs allt högre krav på
våra politiker att prioritera i den mängd åtgärder som
måste genomföras, både ur resurssynpunkt men också
i vilken kronologisk ordning man måste åtgärda olika
anpassningar.

å det gäller kunskapskravet på våra riksdagspoliD
tiker så kan man givetvis ställa mycket höga krav
på utbildning även inom de vetenskaper som berör

fysik, kemi och biologi med allt vad det innehåller
eftersom man annars inte i tid genomför de åtgärder
som måste till för att vi skall erhålla ett hållbart,
jämlikt samhälle. Speciellt viktigt är det att den
kommande generationen, som måste kunna hantera
kommande utmaningar, har den kunskap som fodras
varför utbildningsfrågorna måste få särskilt utrymme.
Det är då av vikt att man bygger på god veteskaplig sed och inte på en mängd antagande som saknar
grund.

lektromagnetisk strålning, mobilmaster, mobiler
E
i skolan, trådlösa nätverk o.d. är frågor som
lokalpolitiker ställs inför. Att bemöta krav på tillgän-

gligheten på trådlös kommunikation ställer
speciellt stora krav på lokalpolitiker eftersom
samhällets syn på trådlös kommunikation i
hög grad styrs från riksnivå.

ildningsförvaltningen och BildningB
snämnden i Trelleborg säger att de har
läst rapporter som säger att elektromagnetisk

strålning är helt säker. Då är det givetvis
svårt för politiska företrädare för ett litet
parti att få till stånd att man bör använda
försiktighetsprincipen. Barnen kan inte själva
undvika störande strålning eftersom skolplikten även kräver närvaro i lokaler med elektromagnetisk strålning. Numera måste barnen
dessutom använda sig av trådlös anslutning
för själva undervisningen. Därmed har de
beslutande påtagit sig ett stort ansvar genom
att man påstått sig tagit del av rapporter som
visat att man i Sverige fastslagit att elektromagnetisk strålning inte på något sätt kan
orsaka kroniska skador på barnen.

jälv har jag påpekat och argumenterat
S
enligt denna skrivning i SBNAU i Trelleborg och inte fått gehör för farhågorna men
ett löfte att Samhällsbyggnadsförvaltningen
kontinuerligt skall följa upp problematiken
kring elektromagnetisk strålning

Ovanstående text är inledningen på Elektromagnetisk strålning på riks, regions och
lokal nivå, skriven av
Bertil Ohlsson. Trelleborg.
Artikeln omfattar 16 sidor med illustrationer.
P.g.a. omfattningen har jag inte lagt in den här
men den kommer strax in på www.slagruta.
org/lära mera.
Artikeln är tagen från nyhetsbrev från
kalle@maxicom.se
Kalle skriver: Bertil Olsson är bl a lokalpolitiker och har gjort denna skrift som information
till miljöpartiet i Trelleborg. Så här svarade jag
bl a om denna skrift:
Du lär vara den enda ”lokalpolitiker” i Sverige
som kan tänka i så stort omfång när det gäller
själva livet och livsmiljön (de politiker jag har
träffat och diskuterat med under mitt nu 74-åriga liv skulle inte förstå en enda mening i din
skrift, he-he)!
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