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5G finns snart över allt 
Utbyggnaden av den femte generationens mobiltelefoni, 5G, pågår nu över hela världen. 
I Stockholm pågår arbetet för fullt och mobiltelefonföretagen har planer på att varje 
storstadsregion i Sverige skall ha tillgång till 5G-tekninken under 2020. Planerna för framtiden är 
att varje plats på jorden skall kunna nås av 5G-tekniken genom att ett stort antal satteliter skall 
sprida de elektromagnetiska signalerna.  

Det nya 5G-nätet kommer att kunna överföra mycket stora mängder data mycket snabbare än 
nuvarande system, vilket gör det möjligt att ha fler enheter är uppkopplade parallellt. T.ex. 
kommer nerladdning av filmer till våra mobiler och surfplattor kunna ske på några sekunder i 
stället för några minuter.  

5G öppnar nya användningsområden som fjärrstyrda och förarlösa fordon men också avancerade 
tillämpningar inom industrin och sjukvården. Svenska politiker har tillsammans med sina Nordiska 
kollegor inriktningen att Norden skall bli en av världens ledande testmiljöerer för 5G.   

Sen i våras finns ”Arbetsgruppen i Stallarholmen för ökad kunskap om 5G”. Den berättar att man 
studerat både fördelarna och nackdelarna med 5G tekniken. - Det finns många som förspråkar 
utbyggnaden av tekniken men det finns också många forskare och organisationer över hela 
världen som ser risker med den ökade mängden elektromagnetiska signaler som tekniken sprider.  

- Vi har varit i kontakt med tekniker och myndigheter som förspråkar utbyggnaden av 5G, och vi 
har också intervjuat forskare och organisationer som är varnar för att 5G-tekniken är skadlig för 
människor, djur och växter.  

”Arbetsgruppen i Stallarholmen för ökad kunskap om 5G”  berättar man har bokat Mötesplatsen i 
Gula Industrihuset i Stallarholmen tisdagen den 13:e oktober kl. 18.30 - 20.00 . Då kommer man 
att informera om fördelarna och nackdelarna med 5G-tekniken. Gratis inträde  
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