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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

        Ansvarig utgivare: Egon Reiver 

 

M E D L E M S – B L A D         
Nr 2-2015 

 Ordförande har ordet: 
Årsmötet 2015 hade vi 22 februari i Nässjö, 
dagsljuset har kommit åter med längre dagar, 
underbart för de flesta av oss. Nu när drevet har 
börjat lägga sig finns energin och målsättningarna 
åter som en sol från en klarblå himmel. 

Protokoll och referat från årsmötet finns att läsa i 
slutet av medlemsbladet. 

God nattsömn i en lågstrålande miljö, bra och giftfri 
kost är en viktig del i vårt leverne, att vår kropp 
byggs upp och är mindre känslig från yttre påverkan, 
som elektromagnetisk strålning bl.a. 

Din naturliga självläkning 

Självläkningen är fundamental för vår existens, och 
utan denna skulle vi inte klara oss länge alls. Att 
kunna läka och reparera sig själv är en naturlig och 
medfödd mekanism hos alla levande organismer. 
Kroppen reparerar sig själv bygger nytt framförallt 
under nattens sömn. 

Cellerna förnyas ständigt och hela tarmslemhinnan 
byts ut på en vecka. De röda blodkropparna lever i 
tre till fyra månader och varje dygn bildas 50 
miljoner nya hudceller. Mycket återanvänds men för 
att helhetshälsan, eller systemhälsan, ska fungera 
behöver vi tillföra näringsämnen, syre och annat 
som ger energi. 

Självläkning är både en medveten och en automatisk 
process som involverar många nivåer inom dig. 
Andningen är till exempel central för självläkningen 
eftersom den påverkar nästan alla andra funktioner i 
kroppen. Genom att praktisera djupandning kan du 
snabbt styra kroppen i en positiv och avslappnande 
riktning. Det vill säga att lugnt andas in och fylla 
lungorna med hjälp av bukens muskler. Det ökar 
lungvolymen till det maximala, vilket effektivt 
rensar ut ämnen som annars kan irritera nerver i 
lungan och ge inflammation. 

Vår kropp och biokemi är ett helt självgående system – 
som sköter sig automatiskt och tar hand om alla miljarder 
bioprocesser per sekund – om vi ger de rätta 
förutsättningarna. 

 

Det fina är att när den självläkande kraften stärks, 
energinivån höjs och blockeringar hävs, så läker kroppen 
och sinnet av sig självt – oberoende av vilken sjukdom 
eller skada man har. Det gäller under förutsättning att 
skadan eller slitaget inte blivit alltför stort eller djupt, 
men det finns alltid mycket vi kan göra som förbättrar 
läget. Det är grunden för all läkning 

Kärnan är att inse hur stort inflytande vi själva har på 
självläkningen. Det gäller oavsett hur du mår, för det går 
hela tiden att tillföra eller göra saker som positivt bidrar 
till att stärka din självläkande kraft. Var dag är en ny dag, 
och oavsett hur du mår kan du alltid förbättra läget. 
Regelbunden motion, djup avslappnande andning och 
god sömn ger tillsammans med kärleksfulla relationer en 
snabb aktivering av självläkningen, och är därför bland 
det mest positiva för hälsan. Se till att även ge utrymme 
för stillhet och aktiv avslappning, meditation, vilket är 
den bästa vilan. All läkning är egentligen självläkning. 
Det finns inget annat sätt som kroppen läker och ingen 
annan kan göra det åt dig – de kan bara underlätta och 
stimulera. När du bryter ett ben, fixerar läkaren det med 
gips så att kroppen själv kan läka frakturen utan yttre 
påfrestning. En skadad lever får läka av sig självt, utan 
kirurgiska ingrepp, under förutsättning att det inte är 
svåra inre blödningar. Massören trycker och knådar 
muskler och ligament för att ta bort spänningar och öka 
syresättningen och utrensning. En akupunktör sätter nålar 
på vissa punkter som stimulerar qi-flödet i meridianerna 
(energikanalerna) så att stagnerad energi får fart. 

Det är bra och nödvändigt att ta hjälp av andra, men 
samtidigt inse att du själv har störst betydelse för 
självläkningen. Det tar dessutom tillbaks kraften där den 
hör hemma; hos dig. Det finns oerhört mycket som du 
själv kan göra för att förbättra ditt välmående. När du ger 
de rätta förutsättningarna för självläkningen sköter det sig 
av sig självt! Källa: Ur Nya Självläkande människan, © Sanna 
Ehdin Anandala 2014 - fritt att dela förstås! 

 Möreströmsstugan  
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För dej som inte har planerat sommarens 
möjligheter, du vet att även i år har Elöverkänsligas 
Förening i Jönköpings län möjlighet att hyra ut 
stugan om ett rum och pentry, ca 20 kvm för 
återhämtning från el- och strålningsöverkänslighet.  

Erbjudandet är i första hand riktat till våra 
medlemmar. 

Stugan är belägen några kilometer utanför 
Malmbäck och 20 km från Nässjö, 40 km från 
Jönköping. 

Den ligger i en dalgång med radioskugga, så ev. 
strålning passerar högre upp och påverkar inte 
miljön negativt, från mast ca 2 km bort.  

 

Utrustning: Porslin och köksutrusning för 4 
personer. 2 bäddar träsäng. Sängkläder finns, 
sänglinne medtages. 

Värmekälla:  Solen alt. vedkamin, eller el. 

Kokmöjlighet: gasol eller elplatta. 

Kem-toa.  

El finns för kök, lyse och värme men kan helt 
stängas av från huvudbyggnaden.    

2 km till ICA-affär (Malmbäck). 

Vattenpump på gården.  Jordkällare. 

Kostnad: 200 kr per vecka för medlemmar i 
Jönköpings länsförening, övriga 350 kr/vecka. 

Tider:  Uthyres veckovis, byte söndagar.  

Max. 2 veckor, om det finns kö. 

Möjlighet till uppställningsplats för någon husvagn. 

Dieseltåg passerar i närheten, dagtid, (ej störande). 

Bokning genom:   

Ulla M-Jakobsson, Fiskaregatan 17, 571 42 Nässjö  
Tel: 0380-192 68 

 

En gång i tiden skyddades DDT, asbest och tobak av 
industrin. 

Jag blev mycket förvånad när jag läste lördagen 
ledarspalt. Att med så entydigt uttalande kränka personer 
som drabbats av funktionsnedsättning som el- och 
strålningsöverkänslighet eller de som använder 
antroposofiska läkemedel, är ett mycket lågt vattenmärke 
i en ledarspalt (oberoende).  

När det gäller information så ska all fakta redovisas, allt i 
vår omgivning har två sidor, liksom myntet - att se båda 
sidor ger en helhetsbild. 

Att undanhålla, förneka verkligheten eller endast se en 
sida är en stor bristvara i samhället, att endast gagna sina 
egna idéer eller av ekonomiska intressen är allvarligt, hur 
ska man då förstå helheten eller få förtroende för det som 
sägs eller skrivs. 

Jag själv tycker den nya digitala tekniken är fantastisk, 
men vi får inte blunda eller bortförklara att det finns även 
en baksida som kan medföra skada på vår hälsa, helt 
beroende på NÄR, VAR och HUR vi använder trådlös 
teknik?  

 

De människor som får en allergi/överkänslighet när 
de utsätts för mikrovågor, mår dåligt eller blir sjuka, 
de har drabbats av en funktionsnedsättning och 
fungerar sämre eller inte alls i dagens samhälle. De 
är också samhällsmedborgare och har rätt till 
samhället - som du och jag. Vid årsskiftet 1/1 2015 
trädde en ändring av diskrimineringslagen i kraft 
som gör att bristande tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning hos olika verksamheter kan 
vara en form av diskriminering. 
Att mobilindustrin med sina ekonomiska intressen och 
även andra myndigheter negligerar eller helt förnekar de 
risker som detta kan medföra, är ett stort problem och hot 
mot vår hälsa. 

Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning, många av 
dem tvingas leva osynliga i samhället och deras vardag 
präglas av en brant uppförsbacke.  Att förneka någon av 
dessa drabbade människor, är att kränka mänskliga 
rättigheter. 

Det finns 1000-tals forskningsrapporter som presenterar 
de risker som elektromagnetisk strålning medför från 
trådlös teknik, som bygger på vetenskaplig fakta och 
erfarenhet, men förnekas av mobilindustrin och detta 
redovisas inte i dagspressen. 

Tidigare var asbests, tobaksrökning, DDT m.fl 
bekämpningsmedel skyddade av industrin innan 
myndigheterna insåg problem, så är det även idag vad 
gäller elektromagnetisk strålning.  
/ Egon Reiver 
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Frankrike: trådlösa nätverk förbjuds i förskolan 
för de minsta 

Frankrike förbjuder trådlösa nätverk i förskolor för 
barn under 3 år och de ska vara avstängda i 
grundskolans lågstadium när de inte aktivt används. 
På alla mobiltelefoner som säljs måste SAR-värdet 
anges tydligt och reklam för mobiltelefoner måste 
innehålla information om hur strålningen mot 
huvudet kan minskas. 

Det är något av innehållet i den nya lag som 
Frankrike slutgiltigt antog den 29 januari. Inom ett 
år ska en informationskampanj startas som ger 
allmänheten råd om försiktighetsåtgärder samt om 
ansvarsfull användning av mobiltelefoner. 

Mottot för den nya lagen är ökad transparens och 
information till allmänheten både från strålning från 
mobilmaster och strålning från mobiltelefoner. Det 
blir också ökat skydd för de minsta barnen. Nya 
regler införs om tydligare information om metoder 
för att minska strålningen både vid försäljning och 
vid reklam för mobiltelefoner. 

Inom ett år ska regeringen även lämna över en 
rapport till parlamentet om elöverkänslighet. 

Huvudinnehållet i den nya franska lagen är följande: 
Trådlösa nätverk i skolor och på daghem 

Sändare för trådlös utrustning förbjuds på daghem 
för barn under 3 år. 

I grundskolans lågstadium ska sändarna för trådlösa 
nätverk vara avstängda då de inte aktivt används i 
undervisningen. 

Ökad transparens och information om planerade 
och aktuella sändare för trådlös kommunikation 

Vid varje nytt uppförande av mobilbasstationer eller 
väsentlig förändring av redan befintliga 
anläggningar måste kommunen bli informerad minst 
två månader i förväg. Kommunen kan bjuda in 
invånarna till samråd. Informationen till kommunen 
ska, om kommunen begär det, innehålla simulering 
av den strålning som den planerade anläggningen 
eller förändringen kommer att medföra. 

Ansvarig myndighet för sändningstillstånd (Agence 
Nationale des Fréquences (AFNR)) ska varje år 
genomföra mätningar av allmänhetens exponering 
för elektromagnetisk strålning. Vid platser där 
strålningen är långt över den genomsnittliga, ska 
åtgärder vidtas för att reducera strålningen om det är 
tekniskt möjligt. 

Bättre information om strålning från trådlös teknik 

För varje produkt som avger radiofrekvent strålning, ska 
det tydligt anges hur mycket strålning i SAR som 
produkten avger. 

För mobiltelefoner ska också information lämnas om 
metoder för att minska exponeringen för strålning mot 
huvudet vid användning. För varje mobiltelefon eller 
surfplatta ska det även anges tydligt hur man stänger av 
den trådlösa uppkopplingen mot internet. 

De lokaler som erbjuder gratis wifi ska tydligt ange detta 
vid entrén. 

All reklam för mobiltelefoner ska även innehålla 
information om hur man kan reducera strålningen mot 
huvudet. 

All reklam förbjuds som syftar till att propagera för 
användning av mobiltelefon utan utrustning som minskar 
strålningen mot huvudet. 

Alla mobiler måste vid försäljningstillfället kunna 
erbjuda tillhörande handsfreeutrustning anpassad för barn 
under 14 år. 

Inom ett år ska en informationskampanj genomföras 
bland annat med information om försiktighetsåtgärder vid 
användning av utrustning som sänder ut radiofrekvent 
strålning samt rekommendationer om ansvarsfull och 
rimlig användning av mobiltelefoner. 

Rapport om elöverkänslighet 

Inom ett år ska regeringen lämna en rapport till 
nationalförsamlingen om elöverkänslighet. 

Den nya lagen har kommit till stånd efter initiativ från de 
gröna med stöd av socialistpartiet. För ett år sedan 
röstade den franska nationalförsamlingen ja till en mer 
omfattande lagtext, med fler åtgärder för att reducera 
hälsoriskerna med trådlös teknik, bland annat förbud för 
reklam för trådlösa produkter riktad till barn. Denna och 
andra åtgärder ströks då lagtexten behandlades av senaten 
i juni 2014, efter påtryckningar från industrin. 

Strålskyddsstiftelsen välkomnar Frankrikes nya lag som 
borde visa vägen för svenska politiker och beslutsfattare 
på alla nivåer. Strålskyddsstiftelsen uppmanar svenska 
politiker och beslutsfattare att också ta initiativ för att 
skydda allmänheten mot visade hälsorisker med strålning 
från trådlös teknik och att fatta beslut för att särskilt 
skydda de som är särskilt känsliga: barnen, de äldre och 
de som utvecklat svår känslighet för strålningen. 

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen regering, 
ansvariga myndigheter och näringsliv att omedelbart 
vidta nödvändiga åtgärder för att informera och skydda 
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allmänheten mot den trådlösa teknikens många 
hälsorisker. 

Strålskyddsstiftelsen har lanserat en kampanj för En 
strålningsfri skola och förskola. 

Fakta i korthet om strålning från trådlös teknik: 

Mikrovågsstrålning (radiofrekvent) från trådlös 
teknik är klassad som möjligen cancerframkallande, 
klass 2B av IARC/WHO. Ledande forskare på 
området anser att tillräckliga vetenskapliga belägg 
finns för skärpning till klass 1, cancerogen för 
människor samma klass som asbest och dioxin. 
Upprepad forskning visar ökad risk för aggressiv 
hjärntumör av mobilanvändning, påverkan på 
centrala nervsystemet och på cellnivå. 

Gällande gränsvärden för tillåten strålning från 
mobilmaster, mobiltelefoner och surfplattor saknar 
skydd mot cancer och andra effekter av längre tids 
exponering. Det skyddar endast mot omedelbara 
uppvärmningseffekter och räknas som medelvärde 
under 6 minuter. 

Barn är särskilt känsliga och absorberar mer 
strålning jämfört med en vuxen.                                             
Käla: Strålskyddsstiftelsen 

  

Inte kul när sparvhöken kommer svischande förbi 
vid fågelmatningen i jakt på småfåglar. Denna 
gången satte den sig ner en kort stund så jag hann 
med att ta en bild i all hast genom fönstret.      
/ Yvonne Adamson.    

 

10 febr. i Aftonbladet 

Marianne är på flykt från el 

Namn: Marianne Ketti.  

Ålder: 67 år.  

Yrke: Pensionär. Marianne är också ordförande för 
Elöverkänsligas riksförbund.  

Familj: Fyra barn, fyra barnbarn och ett 
barnbarnsbarn.   Bor: I Mora. 
Vi lever med strålningen runtomring oss. Med 
mobiltelefoner uppkopplade till master, med trådlösa 
nätverk till datorn och med digitala apparater hela 
tiden nära.  

Men det som är en lycka för många är en förbannelse 
för andra. I Sverige finns det 300 000 människor som 
säger att de är överkänsliga mot el.  

Marianne Ketti är en av dem. 

Hon tappade känseln i huden. I läpparna och tungan. Hon 
började känna sig yr och sluddrade när hon försökte prata 
med kollegorna. Alla kunde se att hon inte mådde bra och 
hennes chef sa till henne att gå hem.  

Det var för snart 15 år sedan. Marianne Ketti var 53 år 
och hade ett jobb hon älskade. Med ett förflutet som 
speciallärare kände hon att hon verkligen gjorde en insats 
som praktiksamordnare för hundratals flyktingar i Faluns 
kommun. Hon hjälpte till med allt från att skapa 
kontakter och praktikplatser till att ordna med 
undervisning i svenska språket. Det var ett bra jobb som 
hon inte ville lämna. Men hon kunde inte vara kvar. För 
Marianne var orsaken till besvären självklar – hon 
reagerade på elektromagnetisk strålning. Och den anföll 
henne från alla håll, från mobiltelefonmaster, 
högspänningsledningar, lågenergilampor, datorskärmar 
och trådlösa nätverk av allehanda slag.  

I Socialstyrelsens senaste miljöhälsorapport för vuxna 
framgår det att drygt 3 procent av Sveriges befolkning – 
motsvarande 300 000 människor – anser att de är 
känsliga eller överkänsliga mot elektriska och magnetiska 
fält. Trots det är frågan om det över huvudtaget går att 
vara överkänslig mot elektronisk strålning en het potatis.  

”Elöverkänslighet existerar inte”, slår Hanno Essén, 
docent i teoretisk fysik, fast i ett debattinlägg till 
SVT. ”Det är viktigt att man är tydlig med att man 
inte tror på förklaringen att elektromagnetiska fält 
orsakar besvär”, förklarade Lena Hillert, docent och 
överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska 
institutet nyligen i Svenska Dagbladet. Från 
myndigheternas håll konstaterar man att det inte 
finns några vetenskapliga bevis som styrker 
sambandet mellan symtom liknande Mariannes och 
elektromagnetiska fält. Det finns därför ingen 
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medicinsk diagnos att ställa. Men samtidigt 
säger både Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen att det utan tvivel finns 
människor som har svåra besvär i närheten av 
elektrisk utrustning och de går med på att klassa 
det som ett funktionshinder. Och 2009 
uppmanade EU-parlamentet medlemsländerna 
att följa Sveriges exempel. 
Marianne Ketti lever med tvivlarna. Det har blivit 
bättre, säger hon. Det är inte längre lika många som 
menar att det bara handlar om hjärnspöken. Och fler 
och fler politiker tar det på allvar, menar hon vidare.  

– Men det är väldigt stor variation på hur man blir 
bemött som elöverkänslig. Jag är nog en trovärdig 
person och tycker att jag når fram med det jag vill 
säga. Men inte alltid.  

När hon blev hemskickad av chefen den där dagen 
2000 blev hon sjukskriven. Först på halv-, därefter 
på heltid. Hon försökte komma tillbaka till jobbet, 
med att jobba deltid i olika konstellationer. Men 
besvären visade sig oavsett. Blodtrycket sköt i 
höjden för att sedan falla snabbt, huvudvärk och 
oregelbunden hjärtrytm.  

Hon bodde då nära järnvägen i Falun och varje gång 
tåget gick förbi fick hon yrselattacker. Hon såg en 
utväg i att flytta till byn Solberga nära Insjön, en 
liten by med bara en handfull hushåll och utan 
mobiltäckning. Men trots det jämförelsevis isolerade 
läget kom symtomen tillbaka, med förbipasserandes 
mobiltelefoner som hela tiden sökte uppkoppling 
mot en mast som inte fanns.  

– Två gånger tuppade jag av ute på gården, berättar 
Marianne.  

Hon såg sig tvingad att flytta igen, först till Sollerön 
vid norra Siljan och därefter till Älvdalen. Där skulle 
hon få nya grannar som byggde för att ha allting 
trådlöst och då valde hon att flytta igen.  

– Om jag fick bestämma ska alla trådlösa nätverk 
bort, allt ska vara trådbundet. Jag tycker att det 
borde vara förbjudet med prylar som strålar utanför 
det egna huset, grannarna ska inte behöva drabbas.  

Efter den tredje flytten – eller flykten – hamnade 
hon i utkanten av Mora där hon nu bor med sin lilla 
hund. Hon har inga digitala prylar i hemmet, tv har 
hon inte tittat på sedan flera år och nyheterna får hon 
via radio. Elanvändningen begränsar hon till spis, 
kyl och frys. Hon får hjälp av hemsjukvården och 
dottern, som handlar åt henne en gång i veckan, allt 
för att hon ska slippa utsätta sig för mer strålning än 
nödvändigt. 

I samma takt som att mobilmasterna täcker mer 
och mer yta i Sverige försvinner de vita fläckarna, 

alltså de områden som står utan inflytande av 
elektromagnetisk strålning.  

– Det finns inga längre, säger Marianne.  

– Det finns fortfarande lågstrålande områden, som blir 
mindre och mindre. Jag vet inte om jag skulle vilja bo i 
ett reservat, men jag önskar det fanns något ställe att åka 
till för att vila upp sig.  

Hon hänvisar till studier som visar på strålningens 
negativa konsekvenser, men menar att -
uppmärksamheten inte blir större än vad den är eftersom 
anslagen till vidare forskning stryps. Samtidigt, fortsätter 
hon, är starka industriintressen måna om att lägga locket 
på.  

Paradoxalt nog är Marianne på något sätt tacksam att 
hennes överkänslighet visade sig. Övertygad om att 
strålningen påverkar hela folkhälsan, med cancer, 
hjärtarytmi och ALS som möjliga konsekvenser, tycker 
hon att hon kommit lindrigt undan. Det kunde ha varit 
värre om hon inte insett sin överkänslighet.  

– Ingen är opåverkad. Det värsta är att det drabbar 
barnen, de har inte en chans.  

Själv hoppas hon såklart på att kunna bo kvar i utkanten 
av Mora. Men med erfarenheten från tidigare flykter 
undan elektromagnetisk strålning kände hon viss oro när 
hon nu ska få nya grannar i form av en barnfamilj.  

– Men de har sagt att de inte ska ha något trådlöst 
nätverk, och det är ju bra.  

Hon hoppas också på det nya tillägget i 
diskrimineringslagen som trädde i kraft den första 
januari. Enligt den ska bristande tillgänglighet för 
funktionshindrade räknas som diskriminering, men exakt 
vad det innebär är oklart. Lagen har inte prövats ännu.  

– Men DO (diskrimineringsombudsmannen) har sagt att 
vi elöverkänsliga omfattas av lagen och jag sätter mitt 
hopp till den. Vi är ju också medborgare i samhället. Det 
som är bra för oss är bra för alla andra.  
Fakta: Hälsa / Aftonbladet  Johan G. 

 



 

 Sidan 6 

6

 

 

16 febr. Nässjö kommun. 

Möte med et av kommunalråden i Nässjö, var både 
trevligt och intressant. 

Några utav frågorna vi diskuterade äldre- och 
korttidsboende för personer med funktionsned-
sättning som el- och strålningsöverkänslighet. Vilka 
möjligheter som Nässjö kommun har för att 
tillmötesgå detta önskemål. Kommunen håller på att 
se över just äldre- och korttidsboende och tog med 
sig de frågor vi talade om. 

Jag berättade att det handlar inte om höga kostnader 
utan lite planering och råd/kunskap från oss, (det är 
vi som är de verkliga experterna inom el- och 
strålningsöverkänslighet). Det kan låta lite kaxigt, 
men sådan är verkligheten. 

 

 
 

Miljömagasinet skickade en mail till mig om önskemål 
att jag kunde skriva en insändare till Miljömagasinet, här 
ett utklipp till er som inte har haft möjlighet att läsa den.  
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22 febr.   Elöverkänsligas Föreningens årsmöte i Nässjö. 

 

Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län höll sedvanliga årsmötesförhandlingar i Nässjö. 

Som ordförande för att leda årsmötetsförhandlingarna valdes Hans Gustafsson, Lekeryd. 

Val av styrelse: 

Till ordförande på 1 år omvaldes Egon Reiver, Eksjö 

Till styrelseledamöter på 2 år Marianne Aztor, Huskvarna (omval) och Henrik T, Jönköping, (nyval). 

Ersättare på 1 år omvaldes Eva-Mari Ohlsson, Sävsjö och Willis Aztor, Huskvarna, till nyval Kjell O Berggren, 
Jönköping. 

Till valberedningen valdes Gunilla Tufvesson, Jönköping, (nyval) och Ulla-Britt Claesson, Värnamo (omval). 

Till revisor omvaldes Kjell Forsberg, Bodafors och till revisorsuppleant Gunnar Ström, Habo. 

Ulla Mallin-Jakobsson, Nässjö och Per-Åke Nordenhög, Bankeryd har 1 år kvar som  styrelseledamöter. 

Till valombud till stämman 30-31/5 2015: 

2 ombud: Egon Reiver och Henrik Thurén. 

2 ersättare: Willis Aztor och P-Å Nordenhög. 

 

Efter kaffepausen underhöll makarna Kjell och Ingrid B. med musik och sång, och Kjell läste några korta avsnitt 
ut sina egna böcker med humor och glimten i ögat, ett mycket uppskattat inslag som avslutning på årsmötet.  

  
Vänliga hälsningar 
Styrelsen. 


