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STRÅLNING

Frizon för ”elallergiker”
i Bollnäs?
Peter Olausson har följt miljönämnders eftergivenhet gentemot elallergiker
Miljönämnden i Mora-Orsa kommuner fick 2011 VoF:s
utmärkelse Årets förvillare för att under lång tid ha lagt
ner stora resurser på att gå påstådda elöverkänsliga till
mötes. Trots att ingen kunnat koppla radiovågor till överkänslighetsreaktioner, eller avgöra hur svaga de elektromagnetiska fälten egentligen ska vara, så fortsatte man i
det längsta det fruktlösa arbetet med att få till en ”strålningsfri” zon.
Nu har elallergin nått Hälsingland. I Bollnäs kommun
arbetar miljö- och byggnämnden sedan flera år med att få
till en ”strålningsfri” zon för att göra befintliga ”elallergiker” nöjda, och kanske även locka dit några nya.
Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande i
Bollnäs, förklarar att ”personerna som är drabbade känner
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sig oerhört jagade och därför har vi kommit fram till att
ha ett opåverkat område.” (SR P4 Gävleborg 19 november
2016)
”Många människor, särskilt de med överkänslighet för
strålning, är idag mycket oroade över den ökade förekomsten av strålningskällor i samhället. Det som i första hand
bedöms påverka den elektromagnetiska strålningen är
master med tillbehör. Men även elproducerande anläggningar (vindkraftverk) och nya större kraftledningar.”
Idén har åtminstone gett uppmärksamhet. Planförslaget fick över hundra synpunkter, långt fler än vad man är
vana vid på Bollnäs samhällsbyggnadskontor. Några synpunkter var negativa, de allra flesta positiva.
Exakt hur svaga de elektromagnetiska fälten behöver
vara vet man fortfarande inte. Det beror på att de besvär
som personerna upplever (och som kan vara nog så verkliga) inte beror på de elektromagnetiska fälten, som de
påstår, utan har andra orsaker. Även om man lyckas hålla
det 19 km² stora området sydväst om Kilafors fritt från
mobilmaster, vindkraftverk och kraftledningar så finns det
ingenting som säger att de tilltänkta kommuninvånarna
kommer att låta nöja sig. -
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