Danderyd 2006-12-11
Kvinnan, Shirin Jafari 20 år, arkitektstuderande på Tekniska Högskolan i Stockholm bor i
lägenhet tillsammans med föräldrar och en yngre bror. Förmedlar följande, i ett tillägg om sin
miljösituation i sin bostad, som hon har förmedlat till Miljödomstolen genom sitt ombud Tony
Kronevi:
”Sanningen är den att jag tidigare inte kopplat mitt hälsotillstånd till min omgivande miljö, vilken jag spenderar
en stor del av dygnet i. Faktum är att jag känner igen de flesta sidoeffekterna av miljögift relaterat till hushåll, då
jag upplevt dem i förstahand själv.” Följande symptom och hälsobesvär upplevs som mycket besvärande:
Koncentrationssvårigheter, sömnlöshet, mardrömmar flera nätter i veckan, allmänt ”tung” i huvudet är några av
de symptom jag just nu besväras av. ”Varje dag upplevs likadant, efter några timmar i hemmet känner jag mig
trött och hängig, illamående och upplever ofta minnesstörningar. Detta försvårar möjligheten för mig att studera i
hemmet. Eftersom jag nyligen har påbörjat första terminen vid Arkitekturskolan på Tekniska Högskolan i
Stockholm ser jag problemen i inomhusmiljön som ett stort hinder för min fortsatta utbildning på KTH.
Därför anser jag att man ingalunda skall förringa att det är miljön i lägenheten som är orsaken, då alla i familjen
upplever samma symptom och särskilt som vi inte upplever några besvär alls när vi inte befinner oss i lägenheten.
Med anledning av ovanstående symptom och Svenska dagbladets artikel om miljögift publicerat:
20061108 (http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did-14024938.asp)” Fasar jag av blotta tanken på hur
miljögifter påverkar hjärnans utveckling och att min familj och jag dagligen utsätts för, om inte av samma, men
liknande gifter i vår inomhusmiljö. Vidare vill jag också påpeka att vår bostad ligger högst upp i ett trevåningshus
med platt tak där det förekommit vattenläckage.”
2006-12-10, utdrag ur Tony Kronevis komplettering av överklagat beslut till Miljödomstolen: I Lancet (svd 200611-08) talar man om hjärnskador orsakade av kemikalier som är svåra att upptäcka; man talar därför om
”TYST PANDEMI” (världsepidemi) Denna kan yttra sig i form av diverse neurologiska sjukdomar såsom
Schizofreni, Depression, Alzheimer, Parkinson, Multipel Skleros och ALS. Dessa nervsjukdomar förknippas ofta
med vuxna och äldre människor. Däremot beskrivs Aspergers syndrom, Damp, Adhd och Autism som mer
typiska symptom när det gäller barn.
Tony Kronevi: ”För att Shirin Jafari och hennes familjemedlemmar inte skall riskera att i framtiden drabbas av
ovannämnda sjukdomar VÄDJAR JAG att det SNARAST görs en mikrobiologisk-kemisk luftanalys i deras
bostad.”
Noteras kan att följande intressanta artiklar som kan kopplas ihop med den här artikeln finns att läsa på Börje
Wigströms hemsida. Hur farlig är vår IT –miljö 2006-01-27 och Vilken framtid ger vi våra barn 200504-12 Hemsideadress: wigstrom.net Emailadress: borje@wigstrom.net
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