
30. januar 2020 

Referat fra fællesmøde den 28. 01. 2020 i Lokal Agenda 
21 i Gladsaxe jvnf. udsendt dagsorden. 

 
 
 

Deltagere: Lillian, Kirsten, Jesper, Karen, Alex, Emil, Ea, Jens 
M., Fina, Carl Ejnar, Jens J. og Ivan  
 

1. Foredragsholderen Hekla Hekla kommer fra en arbejdsgruppe 
om 5G i Alternativet. Hun indledte med at fortælle om sine 
egne erfaringer med de automatiske elmålere, der opsættes i 
disse år i alle hjem i Danmark. Hun havde konstateret en 
massiv strålingsfare fra måleren, med det resultat at hun havde 
kraftige smerter i hovedbund og kvalme efter den var sat op. 
Det resulterede i en efterfølgende månedlang sygemelding. 
Imidlertid var det lykkedes hende med krystallet shungit at 
blive symptomfri og viede derfor hele sin tid til at sætte sig ind 
i 5G’s mysterier.  
Når talen falder på 5G er strålingsfaren imidlertid betydeligt 
kraftigere. Forskellen på en stikkontakt og eks. 5G er som 50 
svingninger pr. sec til 1 milliard svingninger pr. sec. Altså en 
betydelig strålingsfare, som ingen taler om eller undersøger 
konsekvensen af for mennesker og miljø. 
Hekla oplyste at man i Sverige havde fået anerkendt en 
diagnose der hedder EHS – Elektro Hyper Sensitivity – 
hvorimod den ikke er anerkendt i Danmark. 
5G er også en biodiversitetskamp, idet det ved studier er 
konstateret, at der hvor 5G er indført, optræder der en klar 
mindre forekomst af eks. dyr og planter efter 5G er etableret.   
Mange organisationer med eks. Kræftens Bekæmpelse, 
Sundhedsstyrelse m.fl. viser ikke den store interesse for at få 
sagen belyst i forhold til eks. udenlandske studier, der iflg. 
Hekla klart viser, hvor skadeligt 5G kan være for mennesker, 
dyr og planter. Så det er op ad bakke med at få det forbudt.  
Alternativet i DK vil forsøge at få diagnosen EHS anerkendt i 
DK ved fremsættelse af 8 forslag om 5G i Folketinget – helst 
få det stoppet. Hekla spurgte: Hvorfor har vi så travlt, at vi eks. 
skal kunne downloade 30 afsnit af en serie på bare 5 sekunder.  
Dem der vil få glæde af 5G er industrien i forhold til eks. 
selvkørende biler, robotter mm., mens den almindelige borger 
kan blive udsat for diverse alvorlige sygdomme.  
Desværre var der ikke nok tid til diskussion efter Heklas 
foredrag på grund af den lange dagsorden. Så den 
efterfølgende diskussion, blev af samme grund lidt hektisk. 
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Flere deltagere var tvivlsomme – læs uenige - omkring Heklas 
fremstilling af sagen, og vi besluttede at tage emnet op på 
næste møde.  

2. LA21 aktiviteter i 2020 – status og opdatering 

o Hønsehyrdekursus (Jens) kursus den 27. februar   

o Grøn dag på Genbrugsstationen (Jens) den 27. april  

o Udstilling om tekstiler på biblioteket 16. maj (Kirsten)   

o Høslæt med le i Høje Gladsaxe xx. juni (Benedicte) – dato 
kommer senere 

o Gyldenris i Radiomarken xx. juni (Carl Ejnar) – dato 
kommer senere 

o Sommerferieaktiviteter (Jesper og Ivan) i uge 27 

o Gladsaxedag 29. august (Kirsten)  

o Søens Dag og æblepressedag 12. september (Ivan og 
Karen) 

o Fuglekasser og pindsvinebo i Bibliotekshaven (Carl Ejnar) 
dato kommer senere 

o Julearrangementer 27. og 28. november (Kirsten og 
Karen) 

Dertil kommer der også et arrangement den 6. juni 

3. Nyt fra råd og udvalg m.m. 

o Opdateret rødliste - Jesper fortalte, at den opdaterede 
liste omfatter 13.300 danske arter indenfor dyr, svampe 
og planter og bl.a. hvor truede de er.  Iflg. DCE - 
Nationalt Center for Miljø og Energi er arterne generelt 
blevet lidt mere truede end de var, da de sidst blev 
vurderet i Rødliste 2010.  

o Status for repair-café. Karen kunne oplyse at hun 
desværre ikke havde været tilstede.   

o Verdensmål og Vores mål udsættes til næste gang 
grundet sygdom 

o Andet -intet 

4. Nyt fra emnegrupperne 

Have – og hønsegruppen 

Jens oplyste at interessen for høns er stigende, og der er pt. 2 
års ventetid til at komme i betragtning. 7 ud af 10 beholder 
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hønsene efter endt brug af hønsehus.  

Havekursus i marts Bibliografen på datoerne 17., 24, 31. marts 
og 14. april 

Jens er også ved at færdiggøre en ny bog omhandlende 
biologisk mangfoldighed i haven.    

Forslag om at vores tema til Gladsaxedag skal være biologisk 
mangfoldighed. 

Biodiversitetsgruppen 

Jesper oplyste, at der er masser af grej, der kan benyttes til 
diverse aktiviteter i grupperne. Tal med Jesper! Eks. har vi fået 
nyt mikroskop som Carl Ejnar demonstrerer næste gang. 

5. Årsmøde 2020 – dato og tema 

Dato fastsættes så den ikke rammer ind i diverse politikeres 
gruppemøder.  

Forslag om møde i starten af maj. Sidste år var mødet den 9. 
maj. 

Temaforslag: Biodiversitet   

 

6. Bestyrelsen fordelte ordstyrer og referent på Carl Ejnar og Ivan 

7. Referat fra sidste møde blev vedtaget 

8. Næste møde fastsat til den 12. marts kl. 19.00 i GIC. 

 

EVENTUELT: Intet at bemærke.  

 

 


