STOPP

smartmålerne
Nettselskapet vil bytte din strømmåler:

VÆR SMART – SI

NEI TAKK!

Det norske folk er verken spurt eller blitt godt
nok informert om Smarte strømmålere (AMS).
Argumentene for å si NEI er mange og gode.
P R I V AT L I V
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. De sender hele døgnet og kan IKKE slås av. Forskning viser at
denne formen for stråling kan gi helseskader, selv ved svake nivåer.
Flere mennesker har erfart hodepine, tretthet, søvnløshet og smerter i
kroppen etter installering. Noen har måttet flytte hjemmefra.
Hvorfor skal vi ikke ta disse historiene på alvor?
SIKKERHET OG SÅRBARHET
Det mangler ikke på advarsler fra ekspertene. 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.

• Verden over har installering av
smartmålere ført til høylytte
protester.
• I USA er ordningen frivillig
i flere områder etter massiv
motstand.
• Staten New Mexico sier NEI.
• I Nederland og Storbritannia er
ordningen frivillig.
• I Frankrike sier flere kommuner
NEI TAKK!
• I Norge har strømkunder som
sier NEI til ny måler opplevd å
bli truet med politi, namsmann
eller stenging av strømmen
midt på vinteren. Vi trodde vi
levde i et demokrati?

Smartmåleren truer
et grunnleggende
prinsipp om at
vi selv bestemmer
i våre egne hjem.

Støtt vårt arbeid – bli medlem! www.stoppsmartmaalerne.no

