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 Ordförande har ordet:
Visst är våren lika fantastisk varje år för de flesta av 
oss. Men för dem som lider av överkänslighet, allt 
från el-fält, elektromagnetisk  strålning, allergier som
pollen, dofter m.fl. är inte det roligaste. 

Många allergier/ överkänslighet får stort utrymme i 
media och som debattforum, men de som är 
överkänsliga mot el- och elektromagnetisk strålning, 
där finns inget utrymme för debatt. 
Att vara överkänsliga idag är inget ovanligt och 
tyvärr ökar problemet mer för varje år. 
En god hälsa börjar bli bristvara i samhället.

Glädjande är däremot att det tillkommit nya 
medlemmar i föreningen och någon har flyttat vidare.
Tillsammans blir vi starkare, att jobba i en förening 
är ett teamwork, där vi alla efter bästa förmåga drar 
vårt strå till stacken.
Alla är vi betydelsefulla, varje människa är unik och 
mänskliga rättigheter ska vara en självklarhet, men 
vägen dit är lång och svår.

TRÅDLÖS TEKNIK- EN HÄLSOFARA.

Vi omger oss idag av allt mera mikrovågor i olika 
frekvenser. Utbyggnaden av trådlös teknik går i allt 
snabbare takt. Radiomaster med 2G, 3G och 4G 
täcker stora delar av landets yta. WiFi monteras upp 
på många ställen i samhället. Bl. a. i det offentliga 
rummet, på arbetsplatser och inte minst i skolor.  
Många har WiFi i sina hem kopplade till routrar. På 
kontor och i hemmen använder man ofta bärbara, 

trådlösa telefoner (DECT). Mobiltelefonen har
blivit var mans egendom och Ipad har blivit 
ett viktigt arbetsredskap inte minst i skolan. 
All denna utrustning ger ifrån sig olika stark 
elektromagnetisk strålning vilket påverkar 
människokroppen, inte minst på den yngre 
generationen. DECT-telefon med sin bas 
strålar kontinuerligt och de nya 
smarttelefonerna som kopplas upp mot Wi-Fi, 
3G och 4 G har höga strålvärden.

Många känner av och blir sjuka av all 
strålning. Ca 4000 olika, framförallt 
utländska, forskningsrapporter ger vid handen 
att så är fallet. Sjukdomar och symtom kan 
härröras till strålningsskador. 

Symtom på elöverkänslighet (EHS) innefattar 
bl. a. sömnstörningar, kronisk trötthet, 
huvudvärk, muskelsmärtor, illamående, 
hudbesvär, problem med syn- och hörsel 
(tinnitus), yrsel, koncentrationssvårigheter, 
minnesstörningar, etc. Många kan inte vara 
kvar på sina arbetsplatser eller åka med 
allmänna kommunikationsmedel.

Läkarkåren står handfallna eftersom de saknar
utbildning i ämnet och dessutom saknas det 
diagnos som de skulle kunna använda för ev. 
sjukskrivningar.

Ca 300. 000 svenskar med olika former av 
elöverkänslighet, ca 40. 000 av dessa svårt 
elöverkänsliga, har därför blivet lämnade åt 
sitt öde. Många lever i misär utan form av 
ersättningar från varken sjuk- eller 
arbetslöshetskassa. 

Svenska myndigheter som har att bevaka 
folkhälsan hänvisar genomgående till gällande
gränsvärden för skadlig elektromagnetisk 
strålning. 

Svenska gränsvärdet ligger skyhögt över det 
som många andra länder tillämpar. 

Det har framkommit att barn och ungdom är 
särskilt känsliga. Många länder har därför 
vidtagit säkerhetsåtgärder.

-Ryssland avråder barn och ungdom under 16 
år att inte använda mobiler och Ipad. 
Dessutom förbjöd de tidigt mikrovågsugnarna.
- Italien, Schweiz, Ryssland och Salzburg i 
Österrike har  tex. sänkt sitt gränsvärde 
dramatiskt jämfört med det svenska. 
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- Kanada har nyligen gått ut med varning för 
skaderisker i hjärnan med mobilen direkt mot örat och
skador i underlivet med mobilen i byxfickan.

- Frankrike har helt nyligen i ett förslag till ny 
lagstiftning förbjudit WiFi i förskolorna och 
rekommenderar att WiFi är avslagna i skolan när 
trådlös teknik inte behöver användas. All reklam för 
mobiltelefoni måste innehålla en rekommendation av 
enheter (till exempel hörlurar) för att minska 
exponeringen i huvudet. Alla offentliga platser som 
erbjuder WiFi måste tydligt annonsera faktumet på en 
skylt vid ingången till fastigheten.

Elöverkänslighet utvecklas över tid och ska vi inte gå 
emot en hälsokatastrof måste skyndsamma åtgärder 
vidtas.

Socialdepartementet måste därför omgående ge 
Strålskyddsmyndigheten i uppdrag 

- att ge förslag på dramatiskt sänkta gränsvärden för 
Sverige

- att se över WiFi användningen, framförallt i 
skolorna

- att förbjuda de farliga, bärbara -trådlösa DECT-
telefonerna

- att brett informera om den trådlösa teknikens 
farligheter samt ge Socialstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta relevant diagnos mot överkänslighet för 
strålning från el/trådlös       teknik.                          
Kjell O Berggren, Jönköping

Den 25 februari 
revs all koppar på en djupjordsanläggning i 
Svinnegarn by i Enköping utförd av Elmiljö4All. 
Kopparn har sedan september 2014 successivt 
avlägsnats och nu är allt borta, sammanlagt 2 140 kilo.
Returström vagabonderade i kopparn och gav upphov 
till kraftiga magnetfält. 
Redan 3 månader efter installationen fick kunden 
symptom, nu har hon börjat komma tillbaka till ett 
normalt liv. Övriga familjemedlemmar har också tagit
skada av magnetfälten.

Hans Renke och Clas Tegenfeldt har gjort noggranna 
mätningar av magnetiska och elektromagnetiska fält 
före och efter rivning. Resultaten visar som väntat 
ingen som helst skillnad i luftburen strålning som 
hävdats av Fredrik Dahl, däremot visar mätningarna 

av magnetfält att innan rivningen fanns upp 
till 5 µT = 5 000 nT (nanotesla). Nuvarande 
värde efter rivning är 0,00 µT.
Det här visar att Fredrik Dahls egna protokoll 
är att betrakta som osmakligt förfalskade 
försäljningsargument.

Köper man en elsanering i form av en 
gigantisk potentialutjämning, för upp till en 
miljon, så har man rätt att kräva att den inte 
bär på varken magnetfält eller högfrekventa 
störningar. Och eftersom det inte ens 
teoretiskt går att undvika sådant på en sån här 
anläggning är mitt råd att avstå.     
Källa. Hans Renke

I händelsernas centrum      Foto: Egon Reiver

Almedalen, Visby 2015.
Även 2015 kommer Elöverkänsligas Förbund 
vara representerat i Visby under vecka 27. Det
är Sylve Söderström och Egon Reiver som 
kommer att finnas på plats med att informera 
och dela ut informationsmaterial till alla dem 
som passerar vårt informationstält.
För 3:e året på rad finns Elöverkänsligas 
Förbund på plats i småbåtshamnen för att 
informera alla kategorier av människor, en 
viktig del att nå ut och visa ett ansikte.

Tanken var att dela plats med  
Tandvårdsskadeförbundet i år, men då de inte 
hade möjlighet att ställa upp med deltagare, 
föll den delen. Vi fick lite senare en förfrågan 
från Fibromyalgiförbundet istället, som var 
intresserade att dela plats med oss och därmed
kunde vi halvera kostnaden.  
Det är även viktigt att träffa andra 
organisationer inom HSO och byta 
erfarenhet/information med varandra vad 
gäller om funktionsnedsättning och hur vi 
arbetar mot myndigheter m.fl.
/Egon R.
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Översiktsplanen i din kommun.
Hur aktuellt är det med ny översiktsplan i din 
kommun, som varje kommun är skyldig att ha enligt 
lag. 
Den ska ge stöd och vägledning och hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är en långsiktig strategisk plan som 
ska ses i sin helhet.
När t.ex. en ny mobilmast eller vindkraftverk ska 
byggas, så får den konsekvenser för omgivningen, där
är översiktsplan ett verktyg till att sätta enskilda beslut
i den enskilda miljön i ett större perspektiv, vikten av 
att se helheten. 
Därför är det så viktigt att de av våra medlemmar som
inte själv klarar av att bevakar översiktsplanen får 
hjälp av familj, släkt och vänner i den egna 
kommunen.
Vi har en arbetsgrupp i föreningen som arbetar med 
boendefrågor och att lyfta fram frågan till kommuner, 
men vi räcker inte till att finnas över allt samtidigt 
utan medlemmar med anhöriga är också en länk i 
kedjan.
Att lyfta fram el- och strålningsproblem från egen 
synvinkel är även viktig för den enskilde medlemmen,
för att nå mer förståelse och att bygga upp ett 
förtroende mellan dej som medborgare och 
politiker/tjänstemän i din kommun. 
Allt börjar med ruta 1, beskriv problemet och kom 
med tänkbara förslag och möjligheter, som kan 
underlätta din hälsa, miljö och boende.

Återblick 10 år tillbaks i tiden, 2005.
För 10 år sedan skrev man på väg mot öppenhet, 
svenskt strålskydd i kris. Enligt SSI (idag SSM) krävs 
det resurser till forskning som står fri från industrin. 
Dåvarande SSI:s generaldirektör Lars-Erik Holm 
skrev en artikel i  DN 6 maj 2005.
"När den fasta telefonen snabbt avvecklas och ersätts 
med trådlös kommunikation, ökar exponeringen för 
elektromagnetiska fält påtagligt på arbetsplatser, i 
hemmen och i samhället i stort", står det i artikeln. 
Lars-Erik Holm efterlyser en långsiktig satsning på ett
nationellt forskningsprogram kring joniserande och 
icke-joniserande strålning och man vill ha ett 
tvärvetenskapligt kompetenscentrum.
"För bästa möjliga bedömning av olika risker behövs 
forskarkompetens som är oberoende av industri och 
myndigheter", står det också att läsa.

Länsstyrelsen i Stockholm begärde då en skriftlig 
kartläggning av totalexponeringen av elektro-
magnetiska fält (EMF) i syfte att ta reda på hur denna 
exponering påverkar människors hälsa., uppgav Ewa 
Larsson, ledamot i Stockholms länsstyrelse i ett 
pressmeddelande.

På omslagsbilden av Ljusglimten nr.2 2005 ser vi Mona 
Nilsson, Siv Gustavsson och Göran Skytte.

2005 ville PTS ha ett offentligt register över 
basstationer efter dansk modell, för att söka 
var basstationer för mobiltelefonin finns.

Försiktighetsprincipen kom på dagordningen.
ICNIRPS gränsvärden sätts inte utifrån en 
försiktighetsprincip, utan utifrån etablerade 
vetenskapliga upptäckter.
Lars Mjönes från SSI presenterade WHO:s 
inofficiella utkast till riskbedömning av 
mobiltelefoner.
I utkastet slås fast att det inte finns bevis för 
negativa hälsoeffekter, förutom i enstaka 
studier.
Flera kritiska inlägg från publiken gjordes om 
dess farlighet istället, inget som SSI tog åt sig 
utan hävdar att exponeringen ligger långt 
under gällande gränsvärden.
Detta är en liten del av referatet i Ljusglimten 
nr.2 2005.

Vad har hänt under de senaste 10 åren? 
Ingenting om utveckling som hjälper el- och 
strålningsöverkänsliga, tvärtom en avveckling 
av möjligheter till hjälp och stöd. En 
skrämmande utveckling/avveckling, där 
fortfarande el- och strålningsöverkänslighet 
förnekas och negligeras och där 
mobilindustrin, med sin ekonomiska makt har 
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fått ännu starkare verktyg att påverka massmedia och 
beslutsfattare inom alla organ.
Regering, riksdag, myndigheter och övriga 
beslutsfattare lutar sig helt godmodigt mot de 
rekommendationer som mobilindustrins lobbyister ger
SSM, SoS och EU. All fakta om de risker som trådlös 
teknik kan orsaka, förpackas snyggt och förpassas till 
oåtkomlighet. 

För 10 år sedan eller ännu tidigare gällde följande 
uttalande: 
Den som hävdar att det inte finns någon risk, äger 
bevisbördan.
Ingen förändring de senaste 10 åren, där man 
fortfarande förnekar att exponering från trådlös teknik
skulle vara skadligt - står fast, så länge det finns 
ekonomiska intressen i trådlös teknik. 
Ett tragiskt konstaterande är att vi arbetar i en brant 
uppförsbacke, vi får inte glömma bort tron på 
möjligheter och förutsättningar till stöd för vår kamp, 
en kamp som kan liknas med Daniel mot Goliat.
Vi får inte bli nedslående i våra sinnen. Vi måste 
jobba vidare med att informera ännu mer och bygga 
ett stark förtroende mellan oss och beslutsfattare.
Cirkeln är rund och till slut når vi vårt mål och 
kommer att få ett erkännande om VAR, NÄR och 
HUR elektromagnetisk strålning påverkar oss 
människor och speciellt barn och ungdom. 

Av de problem som kommer upp till ytan idag i skolor
och arbetsplatser, plockas det fram många tänkbara 
orsaker, men inte ett ord om elektromagnetisk 
strålning.
Det är bara att konstatera att förneka el- och 
strålningsöverkänslighet är inget annat än en 
ekonomisk fråga som mobilindustrin, som styr våra 
myndigheter med järnhand.
/ Egon R.

  Säker strålmiljö
Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö preciseras så 
att med målet avses att
- individens exponering för skadlig strålning i 
arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det 
är rimligt möjligt,
- utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas 
så att människors hälsa och den biologiska 
mångfalden skyddas,
- antalet årliga fall av hudcancer orsakade av 
ultraviolett strålning är lägre än år 2000, och
- exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet 
och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och 
den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. 
Källa: Regeringskansliet.

Kommentar. Publicerades första gången       
4 maj 2005 och uppgraderades 5 sept. 2012. 
Under dessa nästan 7½ år har ingen kunskap 
tillförts de folkvalda i Regering och Riksdag 
om vad el- och elektromagnetisk strålning 
innebär. 

Det är ju mobilindustrin som dikterar 
Regering, riksdag och ansvariga myndigheter, 
vad som är farligt eller ofarligt och så länge 
det "förtroendet" fungerar, lär tyvärr inga 
större förändringar komma upp på bords- och 
beslutsnivå.

Inte ens en enda bokstav om att det finns 
drabbade personer som inte tål denna "Säkra 
strålmiljö", inte en tanke att någon kan bli 
dålig, sjuk eller mycket sjuk av trådlös teknik.

De allra flesta av våra kära folkvalda politiker 
vill inte beröra problemet, de förlitar sig till 
givna direktiv och har fullt upp 
ändå.               / Egon R.

Räv             Foto: Yvonne A-son

Telia Pressmeddelande 2015-03-25            
Hultsfreds kommun och Telia testar 
välfärdsteknik för äldre.

Hultsfreds kommun kommer att börja testa ny 
teknik som ett stöd inom äldreomsorgen. 
Testen som görs i samarbete med Telia 
HealthCare syftar till att öka livskvaliteten för 
vårdtagaren och ge äldre möjlighet att bo 
kvar hemma längre. Testen inleds under 
sommaren 2015, beräknas pågå året ut och 
omfatta runt 20 hushåll. Även kommunerna 
Oskarshamn och Högsby kommer att 
innefattas.

Det som kommer att testas i de tre 
kommunerna är tjänsten Telia HomeCare som
är ”hjärtat” i Telias Health Care-satsning. I 
Telia HomeCare ingår en box som placeras i 
hemmet och som trådlöst kan ta emot 
information från sensorer. Värdena analyseras
sedan för att indikerar att vårdtagaren beter sig
normalt och kommunicera det vidare till dem 
de berör. Till exempel hemtjänsten i 
kommunen eller närstående. 
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Exempel på funktioner i tjänster är: 

 Trygghetslarm med dubbelriktat tal via 
larmknapp. 

 Rörelsesensor som kan användas som t.ex. 
passivitetslarm om ingen rör sig i lägenheten. 

 Dörrsensor som kan registrerar om dement 
person har öppnat eller stängt en dörr. 

 Tillsynskamera med mörkerseende för att titta
till vårdtagaren nattetid. 

 Strömplugg som larmar eller styr 
strömtillförsel till elektrisk apparatur. 

Kommentar: Vilken hänsyn tas till el- och 
strålningsöverkänsliga personer?                        
Detta är grunden för diskriminering för person med 
funktionsnedsättning, som blir hindrade att delta i 
samhällets funktioner som andra.

Varför inte trådbunden teknik? Hjärtat i Telia 
HomeCare är en box som trådlöst kommunicerar med 
sensorer mellan hemmet och vårdgivaren, helt på 
brukarens villkor. Genom Telia HomeCare får 
brukaren kontroll över vad som händer i sitt hem och 
får fler kontaktytor mot vårdgivaren.                    
Ännu en gång ska allt satsas på trådlös teknik, varför i
hela världen finns inte alternativet med trådbunden 
teknik med, som enda rätta alternativ?

Här har du en möjlighet att testa den nya 
diskrimineringslagen, som trädde ikraft 1 jan. 2015. 
Alla medlemmar som anser sig diskriminerade p.g.a 
el- och strålningsöverkänslighet, kan eller ska anmäla 
detta till DO. / Egon R.

En norsk förskola har hängt upp en skylt som 
förbjuder föräldrar att använda sina mobiltelefoner. 
Nu sprids bilden bland föräldrar i hela Norden.

"Du ska nu ha dagens viktigaste möte. Var vänlig att 
stänga av telefonen. Ditt barn väntar på dig".

Så står det på skylten som hängts upp utanför en norsk
förskola. Bilden har spridits enormt mycket på sociala

medier som Facebook och Twitter de senaste 
dagarna.

Än så länge vet dock ingen vilken förskola 
skylten faktiskt tillhör.

"Lämnar alltid kvar mobilen"

Men idén om att lämna ifrån sig mobilen helt 
när man ska hämta barnen verkar vara 
populärt bland föräldrar.

– Jag lämnar alltid kvar mobilen i bilen, säger 
mamman Torill Sebjörnsrud till norska sajten 
Mammanett.   Källa: Aftonbladet 2015-04-06

13 april    Vem äger mänskliga rättigheter?

13/4 gick man ut i media och talade om snabb 
mobilsurfning och ställde frågan där du bor. 
Täckningen kan utgöra stor skillnad i tätort, 
på landet eller i glesbygd. Att surfa på 
mobilen tillhör mänskliga rättigheter, tyckte 
en person i inslaget. 

Vad jag har mindre förståelse för är varför allt
surfande ska ske trådlöst, när det byggs ut 
fibernät som aldrig förr. Att vara uppkopplad 
till fast nät skapar betydligt lägre 
strålningsmiljö i din närhet, ett självklart plus 
för din hälsa på sikt.

Vad betyder mänskliga rättigheter och vem 
äger det?
Det finns ingen speciell grupp människor som 
äger mänskliga rättigheter, det ägandet ska 
gälla oss alla.

Människor med funktionsnedsättning har lika 
mycket rätt till mänskliga rättigheter, även att 
de har sina begränsningar och inte kan leva ut 
som de flesta människor normalt. Att vara 
döv, synskadad eller rullstolsbunden, eller att 
inte tåla bli exponerad av elektromagnetiska 
fält, gör ingen skillnad.

Tekniken är bra och användbar, men vi måste 
ta hänsyn och respektera att människor även 
blir dåliga, vissa blir sjuka eller mycket sjuka 
och totalt utslagna av trådlös teknik. Skulle 
inte de ha rätt till mänskliga rättigheter?

Frågan är starkt befogad då egoismen och 
fyrkantigt tänkande frodas och växer i styrka. 
Empatin för medmänniskor som drabbas av 
olika funktionsned-sättningar prioriteras inte 
särskilt högt på samhällets rangskala, utan är 
mer ett måste i statistiken.
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Jag är inte emot mobil teknik, men att möta 
människor som drabbats av strålningsöverkänslighet 
får mig att stanna upp och tänka, varför har denna 
personen blivit drabbad och under vilka 
förutsättningar?

 NÄR, VAR och HUR du använder ditt surfande är 
ditt beslut, men att tänka före är en fördel. Artikeln är 
skickad till ett antal tidningar.  / Egon R.

Kommentar: Jag är medveten om att vissa 
medlemmar kan tycka att jag inte är tillräckligt tuff i 
mina formuleringar, men med min erfarenhet tror jag 
på att bygga en relation med respekt, förståelse och 
empati till politiker och myndigheter, som ska gagna 
alla våra medlemmar.  / Egon R

14 April  hade HSO årsmöte i Jönköping, De 
namnförslag som valberedningen hade lagt, klubbades
igen enhälligt.

Som avslutning informerades om det nya 
Regionförbundet, som bildades 1/1 2015 och de 
förändring från Landstinget till Region Jönköpings 
län.           / Egon R.

VoF:s medlemmar vill stoppa föredrag i 
Riskdagen om strålningsrisker

En upprörd skara av VoF-medlemmar 
försöker förhindra Mona Nilsson från 
Strålskyddsstiftelsen – att helt i demokratisk anda – 
informera Riksdagen om risker med strålning. Det 
framgår av VoF:s Facebook-sida. Medlemmar vill 
tydligen inte ha en demokratisk belysning av denna 
angelägna fråga och upprörs över att Mona Nilsson 
överhuvudtaget får tillträde. Nilsson bjöds dessutom 
in av Riksdagen. 

VoF:s Facebooksida skrev: ”…riksdagsledamöter 
bjudit in Strålskyddsstiftelsen till riksdagen för att 
prata om ”hälsorisker med trådlös teknik”. Nån som 
vet mer? Detta är ju inte bra.”

Redan samma kväll hade de flitiga medlemmarna 
som verkar för censur lyckats få Expressen att 
skriva om att Strålskyddsstiftelsen skulle få informera 
riksdagsledamöter med artikelrubriken: ”Årets 
förvillare bjuds in till riksdagen”. Artikeln 
tillåter först en person från VoF:s styrelse komma till 
tals.

Det hävdas att: ”…stiftelsen sysslar med 
skrämselpropaganda utan stöd i forskning.”

Mona Nilsson varnar: ”Vetenskap och Folkbildning 
verkar för censur och vill stoppa information som de 
ogillar oavsett hur korrekt eller vetenskaplig den är, 

genom smutskastning, ryktes- och mytbildning
och påtryckningar i det fördolda.

Att VoF tydligen har kanaler och lojala 
medspelare inom main stream media är 
yttterst oroväckande och tyder på att de har 
starka krafter bakom sig. Vetenskap och 
Folkbildning är en frontorganisation för 
industrin, som gör det smutsjobb industrin 
själv inte vill förknippas med.”         Källa: Kalle
Hellberg

20 april. höll ABF årsmöte i Folket Park i 
Huskvarna.

Ordförande hälsade alla välkomna och 
öppnade mötet med trubadurunderhållning.

Därefter en tyst minut för att hedra dem som 
har lämnat oss.                                      

Sedvanliga årsmötesförhandlingar följde i 
med omval för nästan samtliga. Ett trevligt 
och underhållande årsmöte, som avslutas av 
ordförande.

Varning för Mikrovågsmat. Mat som 
upphettats med mikrovågsugnar påverkar 
kroppen negativt både vad det gäller att slå 
sönder näringsvärdet i maten och att påverkas 
av mikrovågs-strålningen. Det finns bara ett 
sätt vad gäller mikrovågsugnen, det är att 
skicka iväg den. Den har inte ett enda nyttigt 
funktionsändamål och det vi stoppar i oss ska 
självklart vara nyttigt för vår kropp och hälsa. 

1. Mikrovågorna exciterar vattenmolekylerna 
inuti vad du värmer upp vilken skapar värme 
på insidan. Resultatet är en nedbrytning på 
molekylär nivå. Mikrovågsugnsmat är mat 
som har blivit dekonstruerad molekylärt. I 
princip hela innehållet av vitaminer har blivit 
förstört.  1. Källa: Vaken.se

Kommentar: Inte nog med det, en 
mikrovågsugn läcker mycket mikrovågor som 
är långt värre en dagens mobiltelefoner.           
/ Egon R.

Vi önskar er alla en riktigt 
skön vår och sommar 2015.    

      / Styrelsen.
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