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Leder
Solveig Glomsrød

Strålesaken er i bevegelse

Jagerpiloter i det amerikanske flyvåpenet har merket 
at deres kognitive funksjoner svekkes i cockpiten 
med alt kommunikasjonsutstyret. Dette bekymrer
også USAs flyvåpen, som har registrert at et påfall-
ende høyt antall jagerfly og helikoptre ikke lenger
flyr høyt, men faktisk har styrtet. Nå kommer 
forsvaret i USA med oppdrag til forskere som skal 
studere sammenhengen mellom «hverdagsstråling» 
i cockpiten og nevrologiske skader. Dette dreier 
seg om el-overfølsomhet – pilotene «kjenner» det.  
Sammen med langvarige protester mot AMS og 5G 
skaper dette uro hos myndigheter som har ansvar 
for strålings og helse, som Direktoratet for stråle-
vern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet. 

Vi har derfor fått et Interdepartementalt samarbe-
idsforum for EMF og helse, som skal – ja hva skal 
de? Verken ansvarlige myndigheter eller politikere 
har ymtet om at det er grunn til å rokke ved  
konklusjonene fra Ekspertutvalget bak FHI-rapport 
2012-3. Men i det stille gjøres det justeringer, som 
for eksempel at DSA skjerper krav om informasjon 
(13. januar 2021) ved arbeid ved antenner på tak: 
«Ved innføring av 5G vil enkelte antenner få et  

sendemønster som gjør at det er behov for å 
nyansere dagens informasjon om ferdsel på tak 
hvor slike antenner er mon-tert.» Offentlig sektor 
blir ofte kritisert for brev og dokumenter som er 
vanskelig å forstå. I dette tilfellet er det lett å forstå 
at informasjonen pakkes inn så godt at budskapet 
ikke blir tydelig for allmenheten – nemlig at 5G  
innebærer mer helseskadelig stråling.  

Samarbeidsforumet har fått et nytt medlem – NVE 
har kommet med, som resultat av stormen mot 
AMS, da NVE plutselig sto i sentrum for en mil-
jøkamp de aldri hadde hørt om. De kjente debatten 
om lavfrekvente felt og helse, selvfølgelig. Men at 
radiofrekvent stråling kunne være et problem var 
dem helt fremmed. 

Tiden er kommet for rettslig oppfølging av strøm-
selskaper og stråleforvaltningen. Som følge av  
Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har regu-
leringsmyndigheten for energimarkedet (RME) 
nå fattet et vedtak som mange vil glede seg over: 
Nettselskapene må gi fritak fra AMS til alle som 
legger fram attest og søker fritak på grunn av 
 helseplager, både før installasjon og dersom man 
først søker etterpå. 

Husk å støtte aksjonen Vi tar AMS-målerne for  
retten!! 

Forskere som skal studere 
sammen hengen mellom 
hver dagsstråling i cockpiten 
og nevrologiske skader.
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Bli kjent med det nye FELO styret!
Her får du en presentasjon av hele det nye styret.

Medlemsmøter og foredrag
Faglig påyll, god mat og mye hygge. FELOs medlemsmøter har blitt 
en suksess! Les mer om fjorårets siste møte. 

Det amerikanske forsvaret iverksetter granskning
Flyvåpenet frykter at elektromagnetiske felt og stråling i cockpiten til 
jagerflyene kan påvirke pilotenes dømmekraft og forårsake flystyrt.

Viktig å ta stråling på alvor!
Hvorfor blir ikke el-overfølsomhet tatt på alvor? Da stortingspolitiker 
Tor André Johnsen ville prate om hvordan stråling kan påvirke folks 
helse, fikk han lite gehør blant kollegene. Hvorfor er det så vanskelig 
å nå gjennom? Les mer om politikerens tanker omkring dette.

Medlemssidene
Årsmøteprotokollen, hjelp til måling av elektromagnetiske felt og 
stråling, samt medlemsannonser.

Tema: Strålevern på sykehus
Å bli innlagt på et høyteknologisk sykehus kan være en påkjenning 
for el-overfølsomme pasienter. Strålevetts store kartlegging viser at 
sykehusene ikke tilbyr tilrettelagte pasientrom. 

Teslas forbannelse
Strålevett har pratet med forfatter Nina Witoszek om hennes siste 
roman, en økologisk thriller!
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Aktuelt

Her er det nye 
FELO styret
FELO fikk nytt styre på årsmøtet 
den 17.09.20. Mange styremed-
lemmer tok gjenvalg, og et nytt 
styremedlem er på plass.

TEKST: LILY KALVØ  
FOTO: PETER FIGUEIREDO 

Jørgen Holst er gjenvalgt som 
kasserer. Han er utdannet sivilin-
geniør og har arbeidet med un-
dervannsutbygginger i Statoil før 
han ble pensjonist. Jørgen sørger 
for orden i økonomien vår og er 
sterkt involvert i å skaffe penger 
til foreningen via søknader om 
momskompensasjon og tilskudd 
fra Bufdir. 

NOEN AV STYREMEDLEMMENE: Bildet er tatt under FELOs siste store 5G kon-
feranse i november 2019. Fra venstre: Vibeke Dahl Skelton, Solveig Glomsrød, 
Åse Hammer og Bente Gilbu Tilset.  Foto: Peter Figueiredo.

Bente Gilbu Tilset er FELOs 
sekretær. Hun har lang fartstid 
både som vara og styremedlem. 

Bente har en doktorgrad i uorgan-
isk kjemi og materialvitenskap og 
jobbet med forskning på SINTEF 
inntil el-overfølsomheten satte 
en stopper for det. Hun holder 
orden på innkallinger, sakslister 
og referater.

Solveig Glomsrød er gjenvalgt 
som leder av FELO. Hun er ut-
dannet samfunnsøkonom og har 
arbeidet som forsker ved CICERO 
Senter for klimaforskning. Solveig 
har det overordnede ansvaret 
for alt som skjer i FELO, og er 
den som uttaler seg på vegne av 
foreningen. 

Hun er også redaktør for Stråle-
vett. Informasjon til media, 
allmennheten, politikere og 
myndigheter om strålingsproble-
matikk står sentralt i arbeidet 
hennes.
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Erik Avnskog er gjenvalgt som 
styremedlem. Han er musiker og 
lydtekniker, har mye kunnskap 
om skitten strøm og utdanning 
innen psykoterapi og ernæring. 
Erik er initiativtageren til FELOs 
uformelle medlemsmøter hvor vi  
kan utveksle erfaringer i hyggelige 
omgivelser, få faglig påfyll og 
hjelpe hverandre til en bedre 
hverdag. Han betjener også 
eposten som kommer inn  
til FELO.no.

Åse Hammer er gjenvalgt som 
styremedlem. Hun er utdannet 
fotograf. Åse fortsetter jobben 
med å holde FELOs medlemsliste 
oppdatert og sender ut felles 
eposter til medlemmene våre. 

Hun holder seg oppdatert på 
personvernregler og annet som 
er relevant ved håndtering av 
medlemsinformasjon.

Sylvia Kristoffersen-Hellwig 
er nyvalgt styremedlem. Hun er 
NLP-coach, treningsinstruktør og 
sanger. Har også erfaring innen 
salg og markedsføring innen  
kosmetikkbransjen

Sylvia ønsker å bruke sin stemme 
til å informere om, og hjelpe 
andre med å få informasjon om 
hvordan stråling påvirker oss.  
Stråling er vår tids største «miljø-
gift», selv om den er usynlig og 
luktfri, påpeker hun.

– Det gjør spesielt vondt for meg 
at ungene våre vokser opp med 
wiFi i skolen, og kanskje t.o.m i 
nærheten av sine soverom hvor 
kroppene deres skal få restituere 
seg fra dagens oksidative stress. 
At de sitter med hodene sine i 
nærheten av mobiltelefoner og 
nettbrett med 4g, og nå 5g, og at 
det står store master ved siden 
av barnehager, skoler og andre 
offentlige steder.

Vibeke Dahl  
Skelton er gjenvalgt 
vara i FELO styret. 
Hun er siviløkonom 
og gartner/hagede-
signer. I tillegg har 
hun en mastergrad 
i reiselivsledelse. 
Vibeke er FELOs 
blide ansikt utad. 

Hun betjener eposten vår (post@
felo.no) sammen med Erik Avnsk-
og, og FELOs kontakttelefon hver 
fredag. I tillegg har hun ansvaret 
for utlån av FELOs baldakiner og 
måleapparater.

Sigrun Riiser 
Brænd er gjen-
valgt varamedlem i 
FELO-styret. Hun er 
utdannet adjunkt, 
med spesialisering 
i datafag og spesi-
alpedagogikk. 

Etter mange år som sekretær og 
kasserer kjenner hun FELO godt. 
Sigrun gjør fortsatt en kjempejobb 
med å sende ut velkomstpakker til 
alle våre nye medlemmer.

Britt-Alise 
Hjelmeland er 
gjenvalgt som 
vara, etter å ha 
vært styremedlem 
i en årrekke. Hun 
har magistergrad 
i etnologi med 
støttefag i arkeologi, 

kunsthistorie og tysk. Britt-Alise 
jobber som bygningsantikvar med 
fredet og vernet bygningsmasse. I 
FELO bidrar hun i forbindelse med 
arrangementer og med innspill 
om viktige saker.
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Medlemsmøte med AMS foredrag og hygge

ENGASJERT:  Einar Flydal fortalte om 
status for aksjonen «Vi tar AMS-
målerne for retten!»

DELTOK PÅ MEDLEMSMØTET:  Fjorårets siste medlemsmøte på Asker museum 
gikk av stabelen med matservering og foredrag om AMS-strømmålere.

TEKST: BENTE GILBU TILSET   
FOTO: ERIK AVNSKOG

Asker museum har vist seg å være 
et perfekt sted å holde medlems-
møter med sosialt samvær, god 
mat og interessante foredrag på 
«menyen».  På grunn av pande-
mien var det ikke mulig å avholde 
alle de planlagte møtene høsten 
2020, julebordet måtte også 
avlyses. Den 5. november ble det 
gjennomført et hyggelig medlems-
møte i Asker, med matservering 
og foredrag om AMS-strøm-
målere. 

AMS-aksjonen
Erik Avnskog holdt foredrag om 
de tekniske sidene, og Einar Flydal 
fortalte om status for aksjonen  
«Vi tar AMS-målerne for retten!» 

Et hovedpoeng var at trusler 
fra nettselskapene om å stenge 
strømmen ikke er reell. Flydal for-
talte hvordan alle nettselskapene 
hadde trukket stengningsvarselet 
i samtlige saker som er blitt frem-
met for retten. 

En strategisk tilnærming
Så langt har ikke større, prinsip-
ielle saker blitt prøvd i rettsappa-
ratet.   

– Aksjonen kan ikke bruke penger 
på saker de høyst sannsynlig kan 
tape, og fokuserer på å vinne frem 
med argumentet om at det er 
risiko for helseskader av strålin-
gen fra målerne, forteller Einar 
Flydal.

Status på aksjonen
Dette jobber man nå med å få 
gjennomslag for: 

• Helse-innvendingen mot AMS 
«ikke er åpenbart urimelig»

• Det ikke er lov å stenge strøm-
men dersom man motsetter 
seg AMS av helsemessige 
årsaker

• Helsedirektoratets forbud 
mot legeattester som sier at 
pasienten blir syk av AMS, er 
ulovlig

For ytterligere informasjon om 
AMS kan du kontakte FELO.  
Epost: post@felo.no.

For rettslig status, se  
www.einarflydal.com 
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Krever strakstiltak mot skadelig 5G stråling

I en ny rapport krever en kommis-
jon i New Hampshire handling for 
å beskytte folk, natur og dyr. 
Det er grunn til å stille spørsmål 
omkring 5G og skadelige helse-
effekter, mener kommisjonen for 
miljø- og helsevirkninger av 5G 
i delstaten New Hampshire.  De 
overleverte sin rapport til delstats-
regjeringen 1. november 2020. 

Komiteen begrunner innstillingen 
sin med tusenvis av vitenskapelige 
studier som dokumenterer skade-
lige helseeffekter av stråling fra 
mobiltelefoni. 

Foreslår inngripende tiltak
Flertallet i kommisjonen støtter en 
rekke anbefalinger til guvernøren 
av New Hampshire, blant annet:

• En uavhengig studie av helse-
virkninger av 5G

• Redusere eksponering for 
stråling fra mobiltelefoni og 
WiFi i skoler og barnehager

• Innføre grenseverdier for å 
beskytte trær og insekter

• Oppfordre USAs Strålevern 
- Federal Communications 
Commission, FCC - til å utrede 
miljøkonsekvensene av 5G og 
trådløs infrastruktur 

New Hampshire vil gå i bresjen
FCC var invitert til høringen, men 
svarte ikke på invitasjonen. Rap-
porten omtaler FCC som en insti-
tusjon med et upassende forhold 
til industrien den skal regulere. 

5G-rapporten anbefaler føderale 
institusjoner til å samarbeide om 

Vil du annonsere i Strålevett? 
Bladet utgis tre ganger i året. Opplag: ca. 1000.

Annonsepriser: Helside Kr. 6000,- , halvside kr. 3000,-
Rabatter avtales ved gjentatt annonsering.
Medlemmenes annonser på medlemssidene er gratis.
 

Materiell merkes «Strålevett» og sendes FELO enten som brev eller epost. 
Postadresse: FELO, Fagerlivn. 13, 0587 Oslo
Epost: post@felo.no

Redaksjonen har rett til å redigere innsendt materiell og til å avvise 
annonser og annet materiell.

å beskytte mennesker, natur og 
miljø fra skadelige strålingsnivåer, 
og fastslår at inntil føderale tiltak 
blir innført, vil New Hampshire ta 
initiativ for å beskytte sitt miljø.  

Her kan du lese mer om denne 
saken: 
FELOS nettsider: https://felo.
no/2020/11/16/krever-granskning-og-
strakstiltak-mot-skadelig-5g-straling/ 

Environmental Health Trust: 
https://ehtrust.org/new-hampshire-
state-report-on-health-and-environ-
mental-effects-of-5g-and-wireless-
radiation/

Les rapporten her: http://www.
gencourt.state.nh.us/statstudcomm/
committees/1474/reports/5G%20
final%20report.pdf

S t rå l eve t t  0 1 2 1   |  A k t u e l t
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Er USAs flyvåpen 
under angrep fra  
en indre fiende?
Flyvåpenet frykter at elektromagnetiske felt og stråling i cockpiten til jagerflyene kan 
påvirke pilotenes dømmekraft og forårsake flystyrt. 

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD  FOTO: ILLUSTRASJONSFOTO 

Piloter «bades» i radiofrekvent stråling (RF) og elek-
tromagnetiske felt (EMF) fra kommunikasjonsutstyr, 
navigasjonsutstyr, headset og hjelmelektronikk.  
Forsvaret i USA spør seg nå om all denne strålingen 
kan skade pilotene. Piloter har selv rapportert om 
mindre kognitive utfordringer under flyvningene sine.

For forsvaret kan mye stå på spill: Mellom 1993  
og 2013 var stedsforvirring listet som en årsak  
i 72 klasse A uhell, 101 dødsfall og tap av 63  
fly/helikopter. 

Kan noen av disse flystyrtene ha blitt forårsaket  
av stråling som påvirket pilotenes evne til å løse  
oppgaver, slik at det oppsto feilprioriteringer,  
likegyldighet og stedsforvirring?

Skal granske en mulig sammenheng
Forsvarets råd for avanserte forskning (DARPA) 
har nå utlyst et prosjekt med overordnet mål om å 
avklare hvorvidt strålingsmiljøet i cockpiten påvirker 
pilotenes dømmekraften og ytelsesevnen. 

Prosjektet «Impact of Cockpit Electro-Magnetics on 
Aircrew Neurology (ICEMAN)» skal måle EMF og RF 
i en typisk cockpit, og studere effekten av dette på 
pilotenes hjerneaktivitet, fysiologi, sanser og adferd.

ICEMAN skal også kartlegge hvordan det er mulig å 
redusere strålingen og dempe eventuelle negative 
effekter på nervesystemet. 

Sivile fly har i stor grad det samme strålingsmiljøet 
som man finner i militære fly. Derfor skal studien 
basere seg på tilsvarende sivil teknologi, som vær-
radarer og instrumenter, samt militærtype headset 
og hjelmer.  

Norgesaktuelt 
Forskningsprosjektet skal også utrede skjermings-
tiltak hvis strålingen viser seg å påvirke hjernens 
funksjoner og pilotenes dømmekraft. Dette vil blant 
annet gjelde F-35 jagerfly, som snart kommer til Norge. 

Hvis det blir aktuelt å tilpasse el-miljøet ved pilotenes 
arbeidsplass, kan Forsvaret sørge for dette på egen-
hånd, uten pålegg fra DSA. Det å redusere stråling 
som ikke overskrider gjeldende grenseverdier, sitter 
nok langt inne hos DSA. Per dags dato er det også et 
usikkerhetsmoment om hvorvidt det amerikanske 
forsvaret tenker likt som det norske om stråling og 
nevrologiske skader.

Kan noen av disse  
flystyrtene ha blitt 
forårsaket av  
stråling?
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SÅRBARE: Kan stråling i cockpiten påvirke pilotenes dømmekraft og forårsake flystyrt? Det vil prosjektet ICEMAN granske. 
ILLUSTRASJONSFOTO: Getty images

Forsvaret har blitt en høyteknologisk bransje og det 
militærindustrielle komplekset har spilt en viktig 
rolle i å tvinge fram en politisk aksept for høye 
grenseverdier, noe som ble godt dokumentert i NRK 
Brennpunkt i 2008. Derfor er det spesielt interessant 
at stråling og helse blir et tema for forsvaret i USA. 

Omsorgen for pilotenes helse er trolig underordnet 
forsvarets behov for en effektiv kampstyrke, men 
i et jagerfly er de to hensynene bundet tett sammen.

Stråling og effektene på dyr og mennesker
DARPA starter ikke dette prosjektet på bar bakke. 
Tidligere forskning finansiert av DARPA, har vist at 
både den menneskelige hjernen og dyrehjernen 
sanser magnetfelt. Et eksempel er jordas magnet-
felt, som brukes av dyr til navigering. Forskningen 
har vist at denne sanseevnen forstyrres av RF, som 
påvirker hjernebølgene og atferdsmønsteret.

Ifølge DARPA var denne forskningen først ute med 
å vise at svak RF stråling og jordas magnetfelt har 
målbare og reproduserbare effekter på menneskers 
hjernebølger og på ubevisst adferd i et kontrollert 
miljø uten andre forstyrrelser. 

Fly i sivil luftfart har omtrent like stor strålingsbe-
lastning som militære fly, ifølge Darpa. Derfor vil de 
stille sine resultater til disposisjon for kommersiell 
flyindustri og annen industri hvor mennesker er 
eksponert for tilsvarende strålingsverdier.

S t rå l eve t t  0 1 2 1   |  Fo r s k n i n g :  S t r å l i n g  o g  f l y u l y k k e r
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Det har lenge vært frykt for at piloter utsettes for 
skadelig UV-stråling i sollys, og noen jagerpiloter 
mener også at kraftige radarer på flyene også  
bidrar til en økning i krefttilfeller blant mannskapene, 
ifølge en artikkel i Forbes Magazine den 26.september 
2020. 

Artikkelen påpeker det oppsiktsvekkende i at 
mistanken om nevrologiske skadevirkninger ikke 
lenger bare rettes mot sterke radarer, men også 
mot «hverdagsstrålingen» i cockpiten. 

Kirschvinks funn
I utlysningen av prosjektet gir ikke DARPA noen 
referanse til forskningen som ble utført av  Joseph 
Kirschvink og hans kolleger ved California Institute 
of Technology (Caltech), om-talt i Strålevett nr 2 
2019.  Men likheten i temavalget er til stede. 

Kirschvink fikk bygget et laboratorium i kjelleren på 
Caltech, hvor all forstyrrende stråling kunne hol-
des ute, og forskerne kunne gjenskape og variere 
magnet feltene til bruk i sine kontrollerte studier.

ICEMAN

• Prosjektet «Impact of Cockpit Electro- 
Magnetics on Aircrew Neurology (ICEMAN) 
skal måle EMF og RF i en typisk cockpit, og 
studere effekten av dette på pilotenes  
hjerneaktivitet, fysiologi, sanser og adferd

• DARPA (Forsvarets råd for avanserte  
forskning) står bak prosjektet, som også 
skal ta i bruk teknologi som finnes i sivile fly

• Kartlegging av strålingsnivåene utføres i 
fase 1, som varer i et år

Forbes Magazine: – Oppsiktsvekkende
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Skadevirkningene er ennå lite kjent, og norske  
myndigheter vil neppe gå i bresjen før det foreligger 
mer forskning og handlekraft fra EU og USA, tror 
stortingspolitiker Tor André Johnsen. Her forteller 
han hvordan han selv opplevde å bli dårlig av 
strålingen han ble utsatt for.

– Første gang jeg opplevde dette var da jeg satt og 
skrev på et worddokument på en flyplass i Moskva, 
for ca. 20 år siden. Jeg følte meg plutselig svimmel, 
kvalm og meget uvel. Først skjønte jeg ingenting. 
Jeg snudde meg rundt og så at det var folk rett bak 
meg som var på nett. Da jeg flyttet meg vekk ble jeg 
bedre. 

Lite gehør
Johnsen opplevde en periode med ubehag relatert 
til stråling. Han tok opp problemet med flere kolleger, 
men fikk lite gehør.

– Det var vanskelig å få andre til å forstå at stråling 
kan utløse helseplager.

– Hva er årsaken til dette?

– Dette handler nok om flere ting. Først og fremst 
tror jeg dette handler om at de fleste mennesker 

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen:

- Viktig å ta stråling 
på alvor!
Hvorfor er helseplager på grunn av stråling et underkjent samfunnsproblem? 

TEKST: LILY KALVØ  FOTO: STORTINGET

ikke opplever det ubehaget og smertene som  
rammer mange el-overfølsomme.

Bør tas på alvor
Etter at Johnsen sto frem i avisen Østlendingen og 
fortalte hvordan han reagerte på stråling, fikk han 
henvendelser fra fortvilede mennesker som slet 
med helseproblemer av samme grunn. Mange for-
talte at de opplevde å bli stigmatisert og ikke tatt på 
alvor i helsevesenet, dagliglivet og på jobben.

–  Alle som tok kontakt med meg var glad for at jeg 
som politiker turde å ta tak i dette. Jeg tenker at det 
å avfeie folk som sliter med helseproblemer er en 
fullstendig feil måte å møte folk på. Det er viktig å ta 
stråleproblematikken på alvor.

Myndighetene sjelden føre var
Historien er full av eksempler på helseskadelig 
adferd og produkter som fikk gjøre skade i mange 
år før myndighetene slo alarm, påpeker Johnsen.  
Bruken av amalgam i tannlegebehandling, bly og 
asbest i byggebransjen og det som nordsjødykkerne 
ble utsatt for, er noen eksempler.  

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 
står last og brast med ICNIRPs retningslinjer fra 
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1998, som gir aksept for høye grenseverdier. Andre 
land og storbyer, som Sveits, Italia og Brüssel, oper-
erer i langt større grad etter føre var-prinsippet 

– Jeg tror ikke de norske myndighetene kommer til 
å endre praksis før EU og USA kommer med kraftige 
signaler. Mer forskning om sammenhengen mellom 
stråling og skadevirkninger blir viktigere enn noen-
sinne fremover!

– Imponerende innsats
Johnsen er kritisk til måten AMS-strømmålere ble 
tvunget på forbrukerne. 

– Jeg reagerer på at folk som ikke vil ha dette instal-
lert hos seg på grunn av helsemessige problemer, 
ikke blir hørt. 

Tor André Johnsen (52)

• Stortingspolitiker, sitter i Transport- og 
kommunikasjonskomiteen

• Representant for Hedmark, FrP

• Reagerte på stråling en periode, men  
opplever ikke dette lenger

«Forskning om sammenhengen 
mellom stråling og skadevirkninger 
blir viktigere enn noensinne 
fremover»

Han berømmer FELO, Folkets Strålevern og  
enkeltindivider for arbeidet med å opplyse,  
advare og kjempe mot helseskadelig stråling. 

– Dette er tema som det er vanskelig å få gehør for. 
Dere gjør en fantastisk jobb!
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Fryser du - Trenger du en ny varmekilde i boligen? 
 

 

Gamle én-leder varmekabler og de fleste nye panelovner på markedet i dag skaper magnetfelt 
som langt overgår anbefalingene fra Europeiske miljømedisinere (EUROPAEM)! 

Du kan ikke se, høre eller lukte disse feltene, dermed tenker du kanskje ikke over at magnetfeltet fra 
varmekabelen, eller panelovnen, gjerne når mange meter opp fra gulvet og ut i rommet? 

LVI-ovnene fra Purmo, er en ny generasjon oljefylte panelovner med utrolig lave elektromagnetisk 
felt. Panelovnene brenner ikke støv og er derfor ideell for astmatikere og sensitive personer. - Vi kan 
med hånden på hjerte anbefale YALI COMFORT til alle som er opptatt av godt innemiljø, og å 
redusere elektromagnetiske felt, og strømregningen, i hjemmet, på hytta og kontoret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den grønne grafen, helt i bunn, viser at 
magnetfeltet er tilnærmet null 30-40 cm 
fra ovnen! 
 

Vi gir 5% rabatt til alle FELO-medlemmer som bestiller YALI COMFORT via vår nettbutikk      

Benytt kupongkode FELOPANEL ved utsjekk av handlevogn. 

Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og andre EMF-reduserende produkter.  

 
E-post: info@emf-consult.no  
Telefon:  32 87 94 05  (08 - 16 på hverdager) 

Lavstråle 
panelovner 

med 
FELO-rabatt 
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Mange el-overfølsomme  
kan regne med at opphold på 
et høyteknologisk sykehus 
forverrer helseplagene.  

Hvor mye fokus har egentlig 
helseforetakene på dette?

Fra 
vondt til 
verre?
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Mangler tilrettelagte pasientrom
En oversikt over helseforetakene på Øst- og Vestlandet og i Midt-Norge 
viser at ingen av dem har fokus på tilrettelegging av pasientrom.

TEKST: LILY KALVØ  FOTO: GETTY IMAGES

Vi har spurt alle landets helseforetak hvordan de til-
rettelegger sykehusoppholdet for el-overfølsomme 
pasienter. 11 sykehus har svart

Spørsmålene vi stilte:

1. Finnes det pasientrom med stråle-
skjerming på sykehuset?

2. Hvordan tilrettelegger dere sykehus-
opphold for el-overfølsomme?

3. Hvilke erfaringer har dere gjort?

4. Hvordan vurderer dere muligheten for 
stråleskjerming i norske helseforetak?

5. Hvis dere opplever at dette er vanskelig 
å gjennomføre, hvorfor er det vanskelig 
og hvordan kan det forbedres?

HELSE SØR-ØST  
REGIONALE HELSEFORETAK  RHF

Akershus universitetssykehus (AHUS)

Ahus er ikke bygget med rom som er skjermet mot 
elektromagnetisk stråling, opplyser pressesjef Geir 
Boye Lindhjem ved enhet for kommunikasjon ved 
Ahus.

– Hvordan tilrettelegger dere sykehusopphold for 
el-overfølsomme?

– Vi har liten praktisk erfaring med dette, men vi 
forsøker generelt å tilrettelegge i forhold til pasienters 
behov, hvis mulig. Det er imidlertid vanskelig å legge til 
rette for forsvarlig pasientbehandling uten systemer 
som genererer svake elektromagnetiske felt.

– Hvordan vurderer dere muligheten for stråle-
skjerming i norske helseforetak?

– Bygninger og teknisk infrastruktur er som i  
samfunnet for øvrig, sier Lindhjem.
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Oslo universitetssykehus - Ullevål

Landets største sykehus, med over 24.000 ansatte 
og et budsjett på ca. 23 milliarder kroner, har ikke 
gjort noe konkret for å ivareta el-overfølsomme 
pasienter med behov for tilrettelegging på sykehus-
rommet. 

– Vi kjenner til fenomenet med el-overfølsomme, 
det er ikke gjort noe meg bekjent på sykehusene for 
å skjerme pasienter med denne lidelsen, sier Willy 
Simble, avdelingsleder ved Elektroavdelingen | Virk-
somhetsområde Eiendom, Oslo sykehusservice.

Oslo universitetssykehus står for en stor del av den 
medisinske forskningen og utdanning av helseper-
sonell i Norge.

– Fenomenet har vært diskutert lenge og begynte 
med stråling fra høyspentlinjer og kraftige radiosen-
dere. Nå er det en del diskusjon rundt stråling fra 
mobilnettet og wiFi, sier Simble.

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Etter å ha sjekket rundt i klinikkene og i avdeling 
Teknologi og e-helse sammenfatter kommunika-
sjonsdirektør Signy Svendsen svarene slik:

– Det er ikke gjort slike tilpasninger i klinikkene ved 
Sørlandet sykehus  så vidt jeg har klart å kartlegge. 
Men om vi hadde fått inn en slik pasient, hadde  
vi prøvd å legge til rette av hensyn til pasientens 
psykiske helse og tilfriskning.

– Hvordan vurderer dere muligheten for stråle-
skjerming i norske helseforetak? 

– Sykehus har blitt avhengig av elektronikk i sin behand-
ling, og all kommunikasjon forutsetter at wiFi er på 
på overalt. Dette etterspørres også av pasienter som 
ønsker å kunne bruke mobiltelefon, nettbrett og pc.

Om mulighetene for skjermingen svarer Svendsen 
dette:
– Det er vanskelig å drive moderne klinisk utredning 
uten bruk av medisinteknisk utstyr, radiologi osv, så 
dette ville begrenset de diagnostiske mulighetene 
betydelig.

Sykehuset i Vestfold (SiV)

Sykehuset i Vestfold er et områdesykehus for 
Vestfold fylke, og består av Tønsberg sykehus og 
avdelinger i Larvik, Sandefjord and Horten

– Vi har ingen godt dokumenterte erfaringer på 
dette området, og har derfor ikke noen gode svar 
eller kommentarer til spørsmålene, sier kommuni-
kasjonsdirektør Mads Bjerke til Strålevett.

Vestre Viken  

Vestre Viken består av Bærum sykehus, Drammen 
sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus, 
Hallingdal sjukestugu og Psykisk helse og rus.

Helseforetaket svarer kortfattet slik:
– Vestre Viken Helseforetak har ikke igangsatt 
spesielle tiltak ut over de generelle tiltak for pasi-
enter som er inne på våre sykehus for konsultasjon 
og behandling, sier pressevakt Torfinn Frostad ved 
Vestre Viken HF.

Sykehuset Innlandet -  
Hedmark og Oppland. 

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anette Løberg 
oppgir de medisinske avdelingene ved Sykehuset 
Innlandet at de har liten eller ingen erfaring med 
pasienter som behøver tilrettelegging på grunn av 
el-overfølsomhet. 

– Dersom en pasient har denne utfordringen, forsøker 
vi å gjøre tilpasninger som å plassere pasienten på  
enerom, trekke ut støpslerog la være å ta med 
mobiltelefon inn på pasientrommet, forteller Løberg.Stavanger universitetssjukehus
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Sykehuset Innlandet vurderer det slik at full til-
rettelegging ikke vil være i den el-overfølsommes 
interesse ved innleggelse for alvorlig sykdom, ved 
operative inngrep og invasiv utredning. Dette fordi 
fjerning av medisinskteknisk utstyr og lyskilder vil 
øke risikoen for feilbehandling og pasientskader. 

– Vi kan heller ikke fjerne mobiltelefoner helt, fordi 
mobiltelefoner inngår som en del av tilkallingssys-
temet for raskt og god kommunikasjon. Fjerning av 
mobiltelefoner vil dermed øke risikoen for forsinket 
behandling både for den el-overfølsomme og andre.

Ved polikliniske konsultasjoner er det enklere å 
gjøre tiltak uten at det innebærer forverring av pasi-
entens prognose. Sykehuset Innlandet anbefaler at 
tiltak ved polikliniske konsultasjoner tilpasses den 
enkelte pasient, som selv må vurdere fordeler og 
ulemper, og om de ønsker tilrettelegging.

Sykehuset Østfold - Moss og Sarpsborg

– Sykehuset har ikke pasientrom tilpasset denne 
gruppen, og det er heller ikke en problemstilling 
som har vært oppe til vurdering hos oss, sier kom-
munikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold.

HELSE VEST RHF

Stavanger universitetssjukehus 

– Vi har forståelse for at dette er noe som kan 
bekymre enkelte. Praksisen vår er basert på viten-
skapelig dokumentasjon, norsk lovgivning og anbe-
falinger og grenseverdier fra norske myndigheter  
og internasjonale fagorganisasjoner, sier Johan  
Vikström, strålevernkoordinator og sjefsingeniør  
ved stråleenheten ved sykehuset.

 Vikström viser til strålemyndighetenes syn på 
el-overfølsomhet.

– Det er bred vitenskapelig enighet om at det ikke 
er sammenheng mellom symptomene og den svake 
elektromagnetiske strålingen på sykehuset. Norske 
myndigheter har også behandlet spørsmålet og 
utgitt en rapport med samme konklusjon. Vi for-
holder oss til gjeldende forskrifter og anbefalinger 
fra norske myndigheter - og kan på bakgrunn av 
det ikke se at det er behov for tiltak, så lenge ingen 
grenseverdier overskrider.

Helse Fonna  

Helse Fonna dekker Haugaland, Sunnhordland og 
deler av Hardanger. Ifølge fagdirektør Haldis Lier i 
Helse Fonna tilbyr sykehuset ikke tilrettelagte rom 
for el-overfølsomme pasienter. 

Helse Førde

Består av Førde sentralsjukehus og ulike avdelinger i 
Sogn og Fjordane. FELO mottok et e-brev fra rådgiver 
Per Marifjæren ved helseforetaket. Han skriver:

«Vi viser til spørsmål om tilrettelegging for el-overføl-
somme i Helse Førde. Så langt vi har klart å sjekke ut 
denne saken, har forholdene for personer med denne 
type problematikk så langt ikke vært reist som spesifikt 
tema i vårt helseforetak. Som du helt sikkert er klar 
over er ikke el-overfølsomheit en anerkjent medisinsk 
diagnose innen norsk helsevesen. Så langt vi kjenner til, 
er ikke våre sykehus særskilt lagt til rette for å møte denne 
problematikken du tar opp. Vi håper dette er svar på dei 
spørsmålene du stiller.»

HELSE MIDT-NORGE RHF 

St. Olavs hospital Trondheim

– Som klinikksjef for Klinikk for lunge- og arbeids-
medisin og Orkdal medisin kjenner jeg ikke til at det 
ved St. Olavs hospital er vurdert behov for stråle-
skjerming, sier Anne Hildur Henriksen ved Klinikk 
for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin St. 
Olavs hospital.
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FELO:  
Etterlyser en dialog

Det er mulig å forbedre sykehustilværelsen for 
el-overfølsomme med enkle grep, mener FELO.

– Helsepersonell gjør sikkert så godt de kan overfor 
el-overfølsomme, men hvis sykehusene hadde kom-
met oss i møte med en dialog om hva som er mulig, 
hadde mye blitt bedre, sier FELO-leder Solveig 
Glomsrød.

FELO bidrar mer enn gjerne med kunnskap om 
hvordan enkle tilpasninger kan gjøre oppholdet på 
sykehus bedre for el-overfølsomme. 

Flere gode løsninger
Mange el-overfølsomme får hjerterytmeforstyrrelser, 
søvnproblemer og nevrologiske forstyrrelser ved 
eksponering for stråling – helseplager som ikke er 
gunstige i et behandlingsopplegg.

I 2005 fikk Helsedirektoratet utredet hvordan 
tilpasning av et pasientrom kan utføres. Mye kan 
oppnås ved å velge et egnet rom i forhold til stråle-
kilder som mobilmaster og wiFi, øke avstanden 
til elektriske/elektroniske apparater og eventuelt 
dekke vinduer med en spesiell plastfilm som stenger 
stråling fra mobilsendere etc ute. 

– Det er viktig å huske på at et rom tilpasset el-over-
følsomme også kan brukes av pasienter som ikke er 
el-overfølsomme, sier Glomsrød.

Baldakiner hjelper
Alle forstår at det er forskjell på en operasjonssal og 
en sengeplass. El-overfølsomme pasienter forventer 
ikke at hele sykehuset skal el-saneres.

– Jeg ser at det kan være vanskelig å få avstand til 
medisinske apparater til overvåking og behandling, 
men det kan likevel være mulig å få til noe – og alt 
hjelper.

FELO arbeider for at alle sykehus skal ha en baldakin 
som er tilgjengelig ved akutt innleggelse. 

– Vi tilbyr også skjermende baldakiner til utlån til 
medlemmer som skal innlegges på sykehus. Men 
en baldakin av skjermende stoff er bare nyttig hvis 
den settes opp riktig. Og den virker ikke mot de 
lavfrekvente elektromagnetiske feltene, som også 
kan komme fra naborommet, sier Solveig Glomsrød 
i FELO.

«Det er mulig å forbedre sykehustilværelsen for 
el-overfølsomme med enkle grep»

– TILPASNING ER MULIG: FELO leder Solveig Glomsrød vil 
drøfte hvordan sykehusrom kan til-passes for el-overføl-
somme pasienter. Foto: Peter Figueiredo
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FELOs baldakiner og måleinstrumenter er verdigjen-
stander som foreningen må passe godt på. Utlåns-
tjenesten er gratis og basert på tillit.

Før du kan få tilsendt utstyret, må du akseptere 
følgende: 

FELO må til enhver tid vite hvor utstyret befinner 
seg. Derfor SKAL måleapparater og baldakiner 
sendes som registrert post. Sporingsnummer MÅ 
meddeles både FELO (post@felo.no eller tlf. 33 48 
13 00) og den som skal motta pakken. Medlemmene 
må selv betale porto. 

Den som låner utstyr, er økonomisk ansvarlig for 
dette. Blir sendingen borte i posten, er den forsikret 
for kr. 10 000. Dette beløpet skal da betales til FELO. 
Foreningen vil i slike tilfeller betale mellomlegget 
ved innkjøp av nytt utstyr. 

FELO låner ut 
baldakiner
TEKST:  BENTE GILBU TILSET

Dersom pakken blir borte og sporingsnummer ikke 
er registrert og meddelt FELO, må avsender betale 
for nytt utstyr. 

Bruker kan også holdes økonomisk ansvarlig der-
som utstyr blir ødelagt ved feilaktig bruk. 

Det er begrenset lånetid, ca. to uker eller til man får 
beskjed om å sende videre til neste person på listen. 
Det er ofte venteliste for å få låne utstyret. Det er 
derfor viktig at alle overholder låneti-den. Du vil få 
beskjed pr telefon eller e-post fra FELO om hvem du 
skal sende til. 

Baldakin av skjermende stoff kan være nyttig hvis den settes opp riktig.  
Foto: Privat
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AMS-gebyret var for høyt

Flere nettselskap har begynt med tilbakebetalinger 
til kundene sine etter dommen i Nordmøre tingrett.

En faktura fra nettselskapet Neas havnet i Nordmøre 
tingrett fordi en del av kravet var blitt bestridt. Tvisten 
gjaldt posten «kostnad for manuell avlesning», som 
nettselskapet hadde krevd kr. 1975,- for.

Kunden viste til at NEAS aldri hadde vært på en  
fysisk manuell avlesning av AMS-måleren. Han  
vektla også at han hadde etterspurt en spesifikasjon 
om hva de ulike postene i fakturaen gjaldt, uten  
å få gehør fra nettselskapet.

Nettselskapenes informasjonsplikt ble et sentralt 
tema under rettssaken.

NEAS viste til at nettselskaper kan fakturere 
kundene for manuell avlesning etter forskrift om 
kontroll av nettvirksomhet § 17-6, idet dette utgjør 
en «særskilt tjeneste» i lovens forstand. Retten  
sa seg  enig i dette – så fremt gebyret gjenspeiler 
dokumenterbare kostnader. 

I dette tilfellet hadde nettselskapet fakturert for 
en manuell kontrollavlesning som ikke hadde blitt 
gjennomført.  Retten konkluderte med at kravet fra 
nettselskapet var uberettiget høyt, og at informa-
sjonsplikten til kunden ikke var blitt holdt.

Konklusjonen er at nettselskapene kun kan faktu-
rere for faktiske kostnader forbundet med kontroll-
avlesning av AMS-målere, videre har de plikt til å 
informere om de hva ulike postene på fakturaen 
innebærer.

Er du blant de som har mottatt en urettmessig høy 
faktura, kan du klage til nettselskapet. 

Banebrytende vedtak mot Etna Nett 

Reguleringsmyndigheten for energimarkedet (RME) 
har fastslått at  Etna Nett AS må gi fritak fra AMS til 
alle som legger frem attest og søker fritak på grunn 
av helseplager.

Vedtaket gjelder ikke bare kommunene Etnedal, 
Nordre Land, Søndre Land, samt Snertingdal i Gjøvik 
kommune der Etna Nett holder til, men alle nettsel-
skap i hele landet, skriver Einar Flydal. 

«RME gjør det klart at nettselskapene har plikt til å 
gi fritak, både før installasjon og dersom man først 
søker etterpå. RME understreker at nettselskapet 
ikke kan velge bort å gi fritak som «tilbud» til kundene».

Aktuelt 

GODTAR BILDER AV DENNE: Stadig flere nettselskap god-
tar manuell avlesning av strømmåleren. Elvia (Hafslund+ 
Eidsiva) Agder Energi, Lyse og Skagerak skal være blant de 
som tillater at kundene sine tar bilde av måleren sin og 
sender inn.  Foto: Tarjei Krogh

Har du noe på hjertet?

• Send dine tips og forslag til epost:  
redaksjon@felo.no Redaksjonen forbeholder 
seg retten til redigere/tilpasse redaksjonell 
tekst som skal brukes i Strålevett. 

• Privatannonsering i Strålevett er gratis for 
FELO´s medlemmer.
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En økologisk thriller
En samtale med den svenske stråleforskeren Olle Johansson ga Nina Witoszek ideén 
til den nye krimromanen Teslas forbannelse. 

TEKST: LILY KALVØ  FOTO: PRIVAT

Det hele startet på en tilstelning der Witoszek fikk 
høre om Johanssons kamp for strålesaken, jobben 
og om hvordan han opplevde at han ble mobbet på 
grunn av arbeidet sitt. Olle Johansson er en av pio-
nerene på gransking av elektromagnetisk stråling.

– Han pratet også om hvor vanskelig mange el-over-
følsomme mennesker har det i hverdagen sin. Da 
slo det meg at de som forsker på elektromagnetisk 
stråling står imot presset fra en mektig allianse, 
blant annet storindustrien bak alle Samsunger og 
Nokiaer, Pentagon, den farmasøytiske industrien og 
hovedstrømmen i vitenskapen.

Stråleforsker myrdes i boken
Samtalen med den svenske forskeren dannet ram-
men for en økologisk thriller som handler om farlig 
vitenskap, sterke kvinner, mektige interesser og 
store penger.  

– Jeg ville også skrive om mennesker som har fått 
drømmene sine knust på grunn av sin overfølsom-
het for stråling, forteller Nina.

I romanen oppdager en karismatisk, kvinnelig 
forsker nye, sjokkerende fakta om effektene av 
stråling. Men før hun rekker å presentere disse 
funnene blir hun myrdet av noen som har mektige 
motinteresser.

Grundig research
Nina, som også er kulturhistoriker, følte seg på 
«tynn» grunn da hun skulle begynne med sin nye 
roman. Her forteller hun hvorfor:

– Jeg visste at det var vitenskapelig og litterær 
harakiri å kaste seg på et tema som krever faglig 
kunnskap om elektromagnetisk stråling, nevrologi, 

Nina Witoszek

• Polsk-irsk-norsk kulturhistoriker, litteratur-
viter, forsker og forfatter

• Witoszek er forskningsleder ved Universitetet  
i Oslos senter for utvikling og miljø, og skriver 
på engelsk under forfatternavnet Nina  
Fitzpatrick

• Ifølge Witoszek var det Arne Næss som  
vekket hennes interesse for ukonven sjonelle 
miljøspørsmål, bl.a. miljøforurensning  
forårsaket av trådløs kommunikasjon 

 

MILJØINTRESSERT:  Forskeren og forfatteren Nina Witoszek 
har lenge vært opptatt av skadevirkninger i miljøet som 
kan true vår fremtid.  (FOTO: Privat)
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I romanen oppdager en karismatisk, 
kvinnelig forsker nye, sjokkerende fakta 
om effektene av stråling. 

dermatologi og telekommunikasjon. Men jeg er jo 
også en forsker, og akkurat det kom godt med.

Hun forberedte seg grundig på temaet ved å lese 
200 publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter, inter-
vjue mer enn 30 personer som er el-overfølsomme 
og gjennom samtaler med  strålingseksperter og 
medisinske forskere. Biografien til Nikolai Tesla  
ble også lest nøye. Tesla, et geni født på1800-tallet, 
oppfant vekselstrøm, fjernstyring, trådløs telefoni  
og eksperimenterte med røntgen. 

– Det som er interessant, er at Tesla ble fullstendig 
autistisk mot slutten av sitt liv. Han led da av  
umenneskelige hodepiner, hjerteproblemer og  
hadde hudutslett over hele kroppen. Det vil si 
mange plager som kan være relatert til sterk  
elektromagnetisk stråling.

Truslene som kan true fremtiden vår
Tittelen Teslas forbannelse peker mot disse plagene, 
men den antyder også vår økende frykt for ukjente 
trusler som potensielt kan true vår fremtid. 
– Helseproblemer er bare et av problemene.  
Nedbryting av demokratiske verdier er et annet. 
Hvis hver kvadratmeter på jorda skal digitaliseres 
havner vi ikke bare under kontinuerlig stråling,  
men også i et overvåkingssamfunn som har lite  
med demokrati å gjøre, mener Nina Witoszek.

Identifiserer seg med el-overfølsomme
Witoszek er ikke el-overfølsom selv, men hun forstår 
veldig godt at tilværelsen for el-overfølsomme kan 
være veldig tung.

– Jeg opplevde en forferdelig brannulykke i 2011 og 
ble så skadet at jeg i tre år våknet opp hver dag til 
et liv som føltes som en langsom pine. Derfor er det 
lett for meg å identifisere meg med el-overfølsomme 
mennesker. 

Teslas forbannelse (Tesla´s Curse på engelsk)

Utgitt av MalinaPress

291 sider

Boken kan kjøpes via Amazon.de, da koster den 
om lag kr. 160,- 

Det er også mulig å kjøpe den via Sissel Halmøy, 
som er markedsansvarlig for boken. Epost:   
sissel@softworks.no

Om romanen

• En økologisk krimroman som ble nylig utgitt 
av MalinaPress

• Boken handler om miljøtrusler som kan true 
vår fremtid

• Romanens hovedperson er en kvinnelig 
stråleforsker som blir myrdet før hun rekker 
å publisere sjokkerende fakta om effekter av 
stråling

Romanen Teslas forbannelse inneholder mange 
komiske elementer, men til syvende og sist er 
dette en bok om menneskelige tragedier knyttet til 
vitenskapens fremgang og rasjonalitetens tyranni, 
understreker Nina Witoszek.

SPENNINGSROMAN: 
Tesla´s Curse er en 
økologisk krimroman 
som kobler forskning 
om skadelig stråling 
til mord. 
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Vil du snakke med oss?

FELOs kontakttelefon
Tlf. 33 48 13 00

Telefontid: 
Fredager kl. 10-14
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton

Epost: post@felo.no 
Betjenes av Erik Avnskog
og Vibeke Dahl Skelton
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RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
Fagerliveien 13, 0587 Oslo

«Bli en støttespiller 
- annonser i Strålevett!»

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

Nettselskapet vil bytte din strømmåler:
VÆR SMART - SI NEI TAKK!
Privatliv  Den nye Smartmåleren samler og lagrer detaljert og sensitiv informasjon 
om deg og din familie: Opplysninger om du er hjemme eller på ferie, sover eller er 
våken, samt hvilken type elektrisk utstyr du bruker. Personopplysninger har blitt 
en handelsvare. Hvem får dine?

Strømpriser  Smartmålerne åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du 
trenger den mest, om morgenen og ettermiddagen. Smartmålerne er også et ledd i å 
knytte oss til EUs kraftmarked - noe som på sikt kan gi oss samme høye strømpriser 
som i Europa.

Helse  Smartmålerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling. 
Forskning viser at selv lave strålingsnivåer av denne typen skader biologisk liv.  
Målerne sender 24/7/365 og kan IKKE slås av. Flere mennesker har erfart hodepine, 
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte 
hjemmefra. Dette må vi ta på alvor! 

Sikkerhet og sårbarhet  I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et 
tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap 
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på 
natta for å holde strømregningen nede.

Sammen skal vi jobbe åpent og målrettet for å endre dette høyst 
diskutable samfunnsprosjektet. Vi er mange, og vil bli flere. 
Donér på VIPPS: 513394 eller til kontonummer: 1254 62 80754. 

STØTT VÅRT ARBEID - BLI MEDLEM. SAMMEN ER VI STERKE
www.stoppsmartmaalerne.no
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FELOs kontakttelefon
Tlf. 33 48 13 00
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Fredager kl. 10-14
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton

Epost: post@felo.no 
Betjenes av Erik Avnskog
og Vibeke Dahl Skelton
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