1. Medborgarförslag, Norsjö-krav på SSM att använda korrekta Biologiska gränsvärden!

Norsjö 2015-06-14
Till: Norsjö kommun, 935 81 Norsjö, info@norsjo.se
Medborgarförslag:
Kräva att vår Strålsäkerhetsmyndighet SSM använder Biologiskt gränsvärde som mätmetod,
i stället för enbart uppvärmning, därför att vi är känsligare än maskiner, och skadas på cellnivå!
Förslagsgivare: Solveig och Gunder Abrahamsson, Norsjö 2015-03-28
Rislidenvägen 84, 935 32 Norsjö, 0918-315 60, 073-053 22 61
E-post: solveig_abrahamsson@hotmail.com

Ni har rekommenderat avslag i fullmäktige på vårt Medborgarförslag daterad 2015-03-28
"Kunskapsprojekt om varför Trådlöst skadar hälsan" (se bilaga 2 från Norran) med hänvisning till
"Myndigheters Information", men som använder fel mätmetod, och därför är helt fel:
Därför skickar vi ett förnyat Medborgarförslag, där vi i förslaget vill att Norsjö kommun ska
agera och kräva att Strålsäkerhetsmyndighet SSM ska gå ut med SANNING i sin information!

Bilagor:
1. Medborgarförslag, Kräv att SSM använder biologiskt gränsvärde!
2. 2015-04-11 Norran sid 6 om Medborgarförslag i Norsjö
3. Foliohatt som härskarord mot Elöverkänsliga
4.A BioInitative Report 2012 Sammanfattning
4.B BioInitiative Report 2012 - pdf-format
5. Vågbrytaren - Samhällsperspektiv, nr 6, (Mätmetod för strålning och Elektronisk krigföring)
6. Skadligt ultraljud från Vindkraft får inte diskuteras

Medborgarförslag. Detta Medborgarförslag vill främst sätta fokus på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och
protestera mot att de inte använder vetenskapliga Biologiska gränsvärden, som bevisar att Trådlös strålning
skadar på cellnivå! SSM använder idag enl. försvars- och mobilindustrins vilja, enbart "uppvärmning" som
mätmetod, för att inte hindra deras vinstintressen.
Uppmana Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, att skyndsamt ändra referensvärden för elektromagnetiska fält, från
felaktig mätning av enbart uppvärmning (SAR), till att ersättas av den biologiska mätmetoden, som bevisar på
stora skador på cellerna av sådan strålning!
190 experter uppmanar FN och WHO att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från
trådlös teknik! http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/05/190-experter-uppmanar-fn-och-who-att-battreskydda-manniskor-mot-halsorisker-med-stralning-fran-tradlos-teknik/
Felaktigt gränsvärde har redan lett till stora samhälleliga felinvesteringar i en teknik som skadar livet, och som
strider mot mänskliga rättigheter och lagen om att ta hänsyn till redan Elöverkänsliga, dvs. funktionshindrade
pga miljörelaterade skador, och som nu utan rättigheter ställs utanför samhället!
Eftersom kunskap om detta länge funnits, och att 34 miljoner kronor ska gå till landsbygden för att skapa
både stora och små projekt, som är långsiktigt hållbara, är det viktigt att Norsjö utifrån kunskap och
dokument om trådlös tekniks skadlighet, ansöker om stöd. inte bara för allas rätt till bredband via fiberkabel
utan också ansöker till projekt för personal, som hjälper kommunbefolkning som redan har fått fiber, hur de
kopplar kablar till router inne i lägenheten, som inte bör vara trådlös! Okunskapen kring vad som är
tråklöst och inte är nu stor, och projekt för utbildning kring detta måste skapas.

SSM påstår i sitt myndighetsutövande att Elöverkänslighet inte existerar utan är Elfobi, som ska behandlas med
Talterapi och Psykofarmaka, är en katastrof för alla som drabbas och för samhället. Det har länge varit känt att
Elöverkänslighet är miljörelaterat, men att vi är olika känsliga och drabbas på olika sätt ju längre tid vi utsätts.
Läs Bilaga 4.A BioInitative Report 2012 Sammanfattning, och B (hela rapporten) kan vi konstatera bevis på
skador från trådlös strålning inte bara från 4G-sändare, mobiler och läsplattor, utan också från de "smarta
elmätare" med ständigt pulserande lågstrålande frekvenser som Elbolagen beordrades använda.
Även de lågfrekventa skalärvågorna påverkar direkt hjärnan på ett skadligt sätt, som stör livets egen frekvens
och skadar och dödar cellerna, även på de som inte känner förändringarna, innan det redan är för sent.
Elöverkänsligas Riksförbund: https://eloverkanslig.org/
Tung må domen falla på alla de myndigheter och politiker, som blundar för den kunskap vi får av Biologisk
forskning, och som lydigt och villigt, tillåter SSM få gå kortsiktiga konkurrens- och vinstintressens ärenden!
Olika typer av Projektarbeten för "långsiktig hållbar satsning" som Norsjö kan ansöka finns, där allas rätt till
"hållbar It-teknik och rätt till El-sanering, är behjärtansvärd och detta Medborgarförslag främsta önskan att
Norsjö kommun ansöker anslag till!
Tillgång för alla även för Elöverkänsliga till Offentliga lokaler, innebär förbudsskyltar (på samma sätt som
rökningsförbud) mot användandet av "smutsig trådlös el" och skyldighet att slå av mobiler och läsplattor i
skolor, äldreomsorg, badhus, bibliotek osv.
Norsjö Bibliotek är viktigt att satsa på! Biblioteket borde vara viktigast som knutpunkt, kunskapskälla och
service, både för kommunens befolkning och turister, för att vidare bygga på vår kulturella och gedigna läs- och
berättartradition, för naturligt möte med våra nya invandrande medborgare, och inte minst för tillgång till en
hälsosam fiberkabelbunden It-teknik för alla, inte bara turister, utan för alla som nu enbart har tillgång till
skadlig trådlös teknik!
Sommaröppet på Biblioteket i hälsosam It-teknik-miljö är viktigt, även ur detta perspektiv!
Skador från El-smogen har sålunda inget med "uppvärmning" att göra, och som Strålsäkerhetsmyndigheten
nu hänvisar till, och som Norsjö kommun måste protestera mot - och inte bara acceptera!
Vi vet att det ligger i Mobil- och krigsindustrins intresse, att använda enbart "uppvärmning" som mätmetod, och
som legitimerar fritt användande av denna teknik, både som vapen och som civilt normaliserad användning.
Läs bilaga 5. Vågbrytaren - Samhällsperspektiv, nr 6
Vi vet att det ligger i Krigsindustrins vinstintresse, att Vindkraftverk och Sändare ska placeras så nära boendet
som möjligt, för att inte förhindra deras Krigsövningar, fastän kunskap finns om att det skadar människor.
Läs bilaga nr. 6. "Skadligt ultraljud från Vindkraft får inte diskuteras".
SSM hänvisar till "försvarshemligheter" då de fått frågor om varför de vill "mörka Biologiskt gränsvärde" som
bevisat skador från olika frekvenser, och som visar att SSMs val, att med SAR (uppvärmning) som gränsvärde,
är för att skydda Industrin i stället för att skydda folk och miljö, mot en strålning som skadar vårt samhälle, vår
miljö och folkhälsa! Kommuner måste börja agera - var finns demokratin?
Därför är det bråttom att Norsjö kommun vågar protestera, och att vi själva i vår Miljödeklaration hänvisar till
Biologisk forskning. Norsjö kommun måste skydda sin befolkning, också genom att satsa på "föreningar och
projekt" som bygger på hållbara långsiktiga projekt, som bygger på en hälsosam miljö för alla.
SSM och vinstindustrin mörkar all biologisk forskning och dokumentation om trådlös strålnings skadlighet, en
kunskap som redan uppfinnaren av denna teknik, Tesla i början av 1900-talet hade; Och många av hans studenter
skadades, blev svårt sjuka och dog. Men de som fick vistas i "naturlig frekvensmiljö" i en bunker, av typ som
man nu kallar för Faradays bur, tillfrisknade där genom att deras eget immunförsvar kunde börja jobba igen!
Vi borde alla rätt att leva i en miljö, utan El-smog för att inte vårt immunförsvar ska slås ut!
Men Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärden, sätter stopp för detta. Folket i storstädernas getton utsätts nu
särskilt hårt från dessa trådlösa Sändare och teknikprylar, som stressar deras hjärnor, och utlöser våld både mot
andra, samt självskadebeteende och självmord, därför att de mår så dåligt.

Elöverkänsliga och andra har protesterat mot SSM, därför att de blockerar användandet av Biologiska
vetenskapliga gränsvärden. Sådana protester och frågor, vidarebefordrar SSM till Försvaret FOI, som säger att
frågan är sekretessbelagd!
Vi kan konstatera att demokratin inte fungerar, för att enskilda ska kunna hävda mänskliga rättigheter att
kunna skydda hälsan och miljön, när de står i strid mot Industrins rätt att fritt konkurrera med kortsiktig icke
hållbar produktion, för att göra egna vinster!
Men varken enskilda personer eller Biologiska vetenskapsmän, har under alla dessa år, kunnat hävda sina
demokratiska rättigheter, att kräva att SSM har skyldighet att ge ut korrekt information, och att inte mörka
Biologiska vetenskapsmäns bevis på trådlös strålnings skadlighet på cellerna. Och att SSM har skyldighet att
begränsa trådlösa hälsofarliga produkter.
Kan då Kommuner som enl. lag har rätt både till självbestämmande och som enl. lag har ansvar för sina
kommuninvånare, använda sig av lagen om "Försiktighetsprincipen", och gå emot "industrins jäviga
myndigheter" som nu tvingande styr alla, att utgå ifrån ett skadligt och felaktigt SAR som Gränsvärde?
Industrins propagandagrupp, som missvisande får kalla sig för Vetenskap och Folkbildning VoF, har
således starka ekonomiska krafter i ryggen, och dominerar i Media, med en mångårig förtalskampanj speciellt
riktat mot Elöverkänsliga och deras företrädare, oavsett det gäller vetenskapsmän, journalister, politiker eller
kommuner, som velat skydda denna utsatta grupp mot El-smog, ex genom att vägra ha Sändare nära bostad.
Denna VoF-grupp måste uppmärksammans eftersom de gör så stor skada, med sina fula bilder, och
populistiska uttalanden om att Elöverkänslighet är inbillning, utmålas som bakåtsträvare och konspiratörer.
Vetenskap och Folkbildning brukar utse "Årets förvillare" som de i kampanjer förlöjligar och sen utsätter
för mediadrev - mot sådana som de anser hotar eller begränsar globala Industrins vinster ...
De som har kunskap om Elöverkänslighet och om att Industrins gränsvärden för strålning skadar hela vårt
samhälle, där främst våra barn och kommande liv är utsatta, är därför speciellt utsatta för gruppen VoF.
Se bilaga nr 3. "Foliohatt" som härskarord mot Elöverkänsliga
Vågar Norsjö kommun ta ansvaret för sin befolkning, och gå emot SSM och VoF genom att protestera mot
deras felaktiga gränsvärden för strålning som bara mäter uppvärmning?
Vågar Norsjö kommun ta ansvaret att i sin miljöplan själva skriva in sin strävan mot tillväxt genom att satsa
på ett hälsosamt och El-smog-fritt samhälle, dit El-smog-stressade storstadsfamiljer vill flytta?
Under Norsjö kommuns rubrik på adress: http://www.norsjo.se/default.aspx?id=22776&ptid=0
Krisberedskap, säkerhet, bör El-smogens säkerhetsrisker infogas!
Norsjö kommun kan växa genom att satsa på en säker It-teknik eftersom folk ropar på "lågstrålande
samhällen" för att kunna överleva, och för att de vill skydda sina barn redan i moderlivet, som är de värst
utsatta. http://stralning.se/
Vi bör helt klart samtidigt lockar med att vi här har en levande kultur med fortfarande levande kor på Näset:
https://www.youtube.com/watch?v=Et0M0zsC5Rk Det är bråttom att 4G-Sändaren ständigt pulserande skadliga
starka strålar släcks ned, och snarast ersätts med rätten till fiberkabel!
Norsjö kan även locka med berättartraditioner, bild-, dans-, teater- och musikkultur och en miljö där vi satsar på
återanvändande och hälsosam it-teknik, där vi utgår ifrån ändrat gränsvärde för Strålning utifrån vetenskaplig
biologisk kunskap, och inte utifrån Industrin, VoF och SSM felaktiga SAR-gränsvärde för trådlös strålning, som
skadar miljö och folkhälsa på cellnivå!
I en diktatur bestämmer makten uppifrån och nedåt, och folket måste lyda.
I en demokrati utgår makten från folket, och man påverkar aktivt nedifrån och uppåt.
Strålskyddsmyndigheten SSM använder nu sin Myndighetsutövning när de går ut med sitt felaktiga
gränsvärde för strålning. Men folket/kommunen borde aktivt kunna kräva att de går ut med rätt gränsvärde:

Under rubriken Myndighetsutövning kan man läsa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighetsut%C3%B6vning
Myndighetsutövning kan innebära både beslut som är gynnande för den enskilde (såsom beslut att bevilja ett
bidrag) eller beslut som är betungande (såsom beslut att ta ut en avgift). Myndighetsutövning är oftast en uppgift
för myndigheter, men kan överlämnas till exempelvis bolag eller föreningar om det finns stöd i lag.
Fel eller försummelse vid myndighetsutövning kan leda till att myndigheten tvingas betala ut skadestånd
Dessutom kan den tjänsteman som utövar myndighetsutövning och som med uppsåt eller av oaktsamhet
missköter sina uppgifter dömas till ansvar för tjänstefel.

Det är bråttom att agera eftersom Samhället nu utifrån SSM felaktiga Gränsvärden, gör stora felinvesteringar på
trådlöst i stället för på fiberkabel och att skadorna på bl.a. Folkhälsan blir katastrofala! Och vi har tillräckligt
många forskarbevis och dokument om detta.
Norsjö kommun är skyldig att värna medborerliga rättigheter att få vistas i en miljö som inte gör oss sjuka, och
därför vill vi i vårt Medborgarförslag att Norsjö ska ta strid med Strålsäkerhetsmyndigheten och kräva rätten att
vi åberopande oberoende forskare, har rätt att ex snarast kräva skadestånd, samt plocka ned den 4G-sändare som
Mobilindustrin har satts upp vid Näset, och som redan orsakat av "Bio Initative Report 2012" (se bilaga 4)
beskrivna symtom och skador, på oss som bor i närheten!
Åberopande tidigare Medborgarförslag som hänvisade till Norsjöprojektet "Hjärtat-satsningen" som startade
1985, satte Norsjö på världskartan, genom kombinerade hälsoundersökningar och folkbildning - och som blev
starten till bl.a. Nyckelhålsmärkningen - ett kunskapslyft som visade på vad som ger bra hälsa och som varnade
för det som gav dålig livskvalité, samt satsade stort på förebyggande åtgärder. Att satsa på ett projekt för "Det
lågstrålande hälsosamma samhället" är en satsning för framtiden! Här i Norsjö finns redan folk med bra lokal ITkunskap, även behandling mot stress behövs!
Men eftersom detta Medborgarförslag enl. uppgift kommer att avslås med hänvisning till
Strålsäkerhetsmyndighetens nu gällande gränsvärden, skickar vi här ett nytt Medborgarförslag
om att det är bråttom att göra uppror mot SSM felaktiga gränsvärden, och att ersätta det med Biologiska
gränsvärden, för att skydda vår befolkning mot
SSM har tyvärr aktivt använt sin myndighetutövning gentemot andra myndigheter, samt gått ut till Kommuner i
skrivelser, att inte bry sig om Miljöbalkens krav på att tillämpa Försiktighetsprincipen när det gäller strålning.
SSM vill sabba Strålskyddsstiftelsens http://www.stralskyddsstiftelsen.se/ och Elöverkänsligas
https://eloverkanslig.org/ upplysningskampanjer och kamp, för mänskliga rättigheter!
Detta är komplement till tidigare Medborgarförslag om: Kunskapsprojekt, Trådlöst skadar hälsan!
Viktigt är att den starka 4G-Sändaren vid Näset snarast släcks ner, för den dödar, ger sömnproblem,
skadar livet och jordbruket, och vi som bor närmast lider mest!

Förslagsgivare: Solveig och Gunder Abrahamsson, Norsjö 2015-03-28
Rislidenvägen 84, 935 32 Norsjö, 0918-315 60, 073-053 22 61
E-post: solveig_abrahamsson@hotmail.com

Bilagor:
1. Medborgarförslag, Kräv att SSM använder biologiskt gränsvärde!
2. 2015-04-11 Norran sid 6 om Medborgarförslag i Norsjö
3. Foliohatt som härskarord mot Elöverkänsliga
4.A BioInitative Report 2012 Sammanfattning
4.B BioInitiative Report 2012 - pdf-format
5. Vågbrytaren - Samhällsperspektiv, nr 6, (Mätmetod för strålning och Elektronisk krigföring)
6. Skadligt ultraljud från Vindkraft får inte diskuteras

