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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 6-2015 

    Ordförande har ordet: 
Allt fler i yngre åldrar klagar över dåligt minne, 
huvudvärk, trötthet och dålig sömn m.m. 
Att lyfta fram mobilen och trådlös teknik som en 
orsak, avfärdas  av de flesta direkt. Nä, nä, det 
kan inte bero på det, det är säkert stress och alla 
höga krav, är ofta ett svar. 
Cirkeln kommer att bli sluten och den bistra 
sanningen kommer i dager och tills dess kommer 
många att bli ett offer. 
 
 

Elöverkänsliga anmäler riksdagen 

Publicerat måndag 3 augusti kl 12.14 
De elöverkänsligas rätt i samhället, ERIS, anmäler 
nu både regeringen och strålsäkerhetsmyndigheten 
till diskrimineringsombudsmannen, DO. 

Bo Söderberg, från Svängsta, är ordförande i ERIS 
och skriver i anmälan att eftersom riksdagen slutat att 
ge ut trycka exemplar av ledamotsförteckningen, så 
begränsar man samtliga som lider av 
funktionsnedsättningen elöverkänslighet eftersom de 
inte har möjlighet att använda elektroniska sökmedel. 
De kan därför inte ta del av den information som är 
tillgänglig för övriga svenskar. 

Eris anmäler också strålsäkerhetsmyndigheten 
eftersom de vill ha betalt för de skriftliga rapporter om 
elöverkänsliga som man tidigare skickat ut till ERIS, 
gratis. 

"Eris vill med denna anmälan göra DO uppmärksam 
på en organiserad diskriminering av funktionsnedsatta 
av Sveriges regering och riksdag", skriver Bo 
Söderberg i anmälan.           Källa: P4 SVT Blekinge. 

 

Olivia Wigzell  
ny generaldirektör för Socialstyrelsen 
Regeringen har utsett Olivia Wigzell till ny 
generaldirektör för Socialstyrelsen. Hon kommer 

närmast från SBU där hon är generaldirektör. 
Olivia Wigzell tillträder den 1 oktober i år och 
hon efterträder Lars-Erik Holm. 
Källa: Helena Paues 
Pressekreterare hos Gabriel Wikström 
 
 
 
Samsung betalar 85,8 miljoner US dollar till 
anställda som fått cancer av strålning och 
kemikalier 
6 Aug, 2015 By NewsVoicer Leave a Comment 

 
Ett av världens ledande företag på 
smartmobiler och surfplattor meddelade 
nyligen att företaget skapar en fond med 
85,8 miljoner US dollar för att kompensera 
sina arbetare som drabbats av cancer. 
Många anställda och deras familjer anser 
att de fått lymfom och leukemi på grund av 
strålning och kemikallier i Samsungs 
fabriker. 
 

 
Bild: Samsung working on Mobile-Device 
Control by User Brain 
 
Samsung meddelade att fonden kommer att 
göra utbetalningar till arbetare och deras 
familjer som blivit sjuka vid arbetade i 
Samsungs fabriker och hos underleverantörer. 
Fonden kommer också att fördela medel för 
att utveckla metoder för att förbättra arbetares 
säkerhet. 
Den sydkoreanska organisationen Sharps, 
som representerar många av de arbetare som 
fått cancer meddelar att de känner till runt 200 
arbetare som har blivit sjuka efter att ha 
arbetat i Samsungs fabrik varav cirka 70 har 
dött. 
Dispyten om sjukdomarna har pågått i 
nästan ett decennium. För ett år sedan bad 
Samsung officiellt arbetarna och deras 
familjer om ursäkt. 
Hur många har fått cancer och allvarliga 
sjukdomar i Ericssons fabriker? 
Källa: Reuters 
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I en rapport från FN i april 2014  
 
kritiserades Sverige för att ha misslyckats med att 
implementera 2009 års konvention om 
funktionsnedsattas rättigheter i svensk lag. FN-
konventionen konstaterade att miljö och omgivning 
ska vara tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning. Ur ett tillgänglighetsperspektiv 
innebär detta diverse konkreta krav på 
tillgänglighetsåtgärder i samhället. 
Källa: Laura Popa  / fb Elöverkänsliga                             
 

 
FAKTA: FN-KONVENTIONEN OM 
RÄTTIGHETER FÖR FUNKTIONSNEDSATTA 

• Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning syftar till att säkerställa 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för 
alla personer med funktionsnedsättning. 

• Den antogs av FN:s generalförsamling den 13 
december 2006 och öppnades för undertecknande 
den 30 mars 2007. Då skrev 82 länder under, 
däribland Sverige. Konventionen trädde i kraft den 
3 maj 2008 och började gälla för Sverige den 14 
januari 2009. 

• I dag har 158 länder undertecknat 
konventionen. 

• FN:s kommitté för rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, Committee on the Rights 
of Persons with Disabilities (CRPD), består av 18 
oberoende experter från olika länder. Deras uppgift 
är att övervaka hur konventionen implementeras i 
länderna. 

Källa: ohchr.org, manskligarattigheter.se,   treaties.un.org. (TT) 

 

 

            Foto: Ann-Louise K Reiver 

22 aug. Sommarfest  i vår föreningen i Jönköpings 
län, 22 personer var anmälda men ca hälften lämnade 
fick lämna återbud av olika hälsoskäl, tyvärr. 

Vi övriga som var 12 till antalet hade en mycket  
trevlig och gemytlig träff. 

               Foto: Ann-Louise K Reiver 

Värdfolket Marianne och Anders 
Nelandersen, samt Ulla-Britt Claesson, hade 
verkligen ansträngt sig för allt arrangemang 
kring maten och trivseln. 

Inbjuden gäst var Dan Andersen, som talade 
om hälsan och möjligheter att hjälpa kroppen  
till ett välbefinnande. Bl.a. berättade han om 
ett kinesiskt uttryck: Den verkliga hjärnan 
sitter inte i huvudet, utan det är magen och 
tarmkanalen. Mår inte magen bra så mår inte 
övriga kroppen bra. Genom mag- och 
tarmkanalen fångas all näring, vitaminer och 
mineraler upp och den vägen ska även alla 
gifter och tungmetaller vi har i kroppen 
levereras ut på naturlig väg. 

              Foto: Ann-Louise K Reiver 

Därefter hade vi en tipsrunda, där de flesta av 
oss deltog, efter kaffe och gott bakverk var det 
prisutdelning av Marianne Nelandersen.  

Mötet avslutades av ordförande, som tackade 
för ett mycket bra och trevligt arrangemang.   /  
Egon R. 

 

Ny skylt uppsatt på lugn bokavdelning på 
Eksjö Stadsbibliotek. 

Under våren 2015 har jag jobbat och 
medverkat i funktionshinderrådet i Eksjö 
kommun och där driva frågor om 
funktionsnedsättning. Att som förslag skapa 



 

 Sidan 3 

3 
en lugn och mobilfri läshörna, är lika självklart som 
rökfria zoner. Efter det har beslut tagits i kommunen 
och idag finns en mobilfri zon på Stadsbiblioteket i 
Eksjö, där skyltning talar om följande: 

 

MOBILFRI ZON 

 

TÄNK PÅ BARNEN OCH ELALLERGIER 

Eksjö Stadsbibliotek 

 

Detta är ett framsteg för vår förening och som säkert 
kan jobbas fram i fler kommuner, där du bor. 

Att finnas med, att vara delaktig, att vara kreativ, att 
skapa förtroende mellan dej som medlem eller 
förtroendevald i föreningen, i den kommun där du 
bor. 

Att våga prioritera frågor som står dej eller några 
gemensamt nära, är några grundrecept för de som vill 
jobba med denna målsättning.    

Vill även visa det svar jag fick av biblioteks-chefen, 
när jag skickat ett tack för hennes medverkan. 

Hej Egon! 
Vad roligt att skyltarna föll dig i smaken. 
Vi har även uppmärksammat vår mobilfria zon i 

höstens nya programblad, för att göra människor lite 

extra uppmärksamma. 
 Vi ses! 
 Med vänlig hälsning 
Sanna Godenäs 

Bibliotekschef 
Bibliotek, Eksjö kommun          / Egon R. 

 

 

Ingenstans ska du kunna gömma dig,  
det pågår nu utveckling av tekniken för att även kunna 
följa dig i källare och i byggnader där GPS inte når... 
Hur är det i Sverige?  
Finns sådana planer även här? Eller finns det redan 
här?  
Vi vet ju att man i vissa städer (Västerås, Borås...) har 
monterat små celler med basstationer i städernas 
centrum, för att kartlägga hur vi rör oss på gator och 

torg. Karläggningen sker här med Wi-Fi, din 
mobil avläses utan att du märker det. Man 
skyller på att det är handlarna i stan som vill 
få kännedom om hur du rör dig, om du stannar 
för att kolla i skyltfönster, på vilken sida av 
gatan du går o d, detta för att butikerna t ex 
ska kunna skylta lämpligare för att utgöra en 
bättre lockelse för dig.  
Vilket trams, det handlar om att ha full 
kontroll över var du finns, för vi är alla farliga 
terrorister i statens ögon.  
 
Har du en nyare lite större bil (Volvo, 
Mercedes, Lexus, BMW, Honda....) så är det 
troligt att den är försedd med en 3G-mobil 
dold någonstans, och denna sänder data till en 
centralserver varje gång du startar motorn, 
innehållande allt som skett sedan förra gången 
du startade motorn, GPS-data om tider och var 
du kört, om du hållit hastigheter, hur du 
behandlat bilen med växlingar och 
bromsningar mm. Total kartläggning av dig 
som förare och var du åker.                     
Endast jag och andra som inte har någon 
mobil och ingen bil med denna kartläggning 
samt inget kreditkort kan gå helt fri från denna 
övervakning. Du som har en smartmobil, se 
till att störa övervakarna genom att ha din 
mobil normalt avstängd, bara aktiv om och när 
du själv ska använda den!  
Tag också bort alla appar du kan avvara (vissa 
som används för övervakningen går inte att ta 
bort). Använd kontanter när du handlar, 
annars kan man lätt följa dig genom dina 
kortinköp (vilket är orsaken till att man ska ta 
bort kontanterna). 
Källa: Kalle Hellberg 15-25 

 

 

3 sept. Möte med LFF; Länsrådet för 
funktionsnedsättning i Jönköpings län. 

Mötet varade 3½ timme och hölls i Jönköping. 
Den första ½-timmen var det förmöte med 
HSO. Ordförande för LFF öppnade sedan 
mötet med fastställa dagordningen. Varje 
deltagare presentera sig och berätta kort om 
den organisation man representerade. 

Senare under eftermiddagen var det 
information om vårdval och vad det omfattar, 
det var den stora frågan på mötet. 
Tillgänglighet gick som en röd tråd genom 
många frågeställningar. 

Tillgänglighet för el- och 
strålningsöverkänsliga är en bristvara och 
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ett stort problem för de flesta elöverkänsliga 
personer, förklarade jag.  Jag vet att det ska finnas 
möjlighet till hembesök, hur prioriteras hembesök 
idag som en tillgänglighet, frågade jag?                                                                   
- Ja, ett utdraget svar, det är nog främst vid palliativ 
vård som det används. 

- Men, det är ju ingen tillgänglighet för andra 
vårdbehövande, det måste gälla alla  behövande 
människor, fortsatte jag!   - Det blev tyst en kort stund, 
en suck och inget direkt svar, så denna fråga bör bli en 
återkoppling och ett förväntat svar vid senare möte. 

Hur var då strålningsmiljön i lokal, där vi satt? Då 
många mötesdeltagare är uppkopplade och använder 
den nya tekniken, passade jag på att lite diskret mäta 
mikrovågsstrålningen på plats. Man kan direkt säga 
att strålningsmiljön inte är anpassad till de flesta av 
våra medlemmar, mätaren visade som toppvärde 140 
mW/m2 till > 1 mW/m2. För det mesta höll det sig >8 
mW/m2. Detta är ett problem, där olika intressen och 
behov med ny teknik krockar och med el- och 
strålningsöverkänsliga deltagande. En fråga som är 
motiverad: Hur efterlevs de mänskliga rättigheterna i 
tillgänglighet? 

� LFF-mötet var annars konstruktivt och bra 
genomfört, ett viktigt forum och verktyg för fortsatt 
information och en direktkanal till Region Jönköpings 
län.   / Egon R. 

 

  Vem skyddas av miljöbalken? 

 
Efter en lång promenad i skogen sitter jag och läser 
boken ”Skadestånd för miljöskada” och blir full i 
skratt när jag läser 1 § i 1 kap Miljöbalken.  

Sedan läser jag om försiktighetsprincipen i kap 2, 3 § 
och tänker på den enorma bestrålningen som vi 
utsätts för; alla chemtrails som besprutas dag och 
natt över oss, på alla skogar som avverkas för att 
göra möbler och prylar, på alla felaktiga 
myndighetsbeslut... Det känns som om lagboken har 
blivit ett skämt eller rättare sagt samhällets största 
sagobok. 

 

1 kap, 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 

en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har 
ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med 
ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
Miljöbalken skall tillämpas så att människors 
hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan 

 

2 kap, 3 § Alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra 
eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. I samma syfte 
skall vid yrkesmässig verksamhet användas 
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått 
skall vidtas så snart det finns skäl att anta att 
en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön 

Källa: Laura Popa , jurist, författare. 
Fb-Strålningskännarna. 
 
 
 
 
För några veckor sedan anmälde Laura 
Popa Strålsäkerhetsmyndigheten till JO  
 
för vilseledande information och brott mot 
mänskliga rättigheter.  
Jag skrev ett brev på några sidor med stöd i 
lag och hänvisade till forskning samt beskrev i 
vilken kritisk situation vi, strålningskänsliga 
människor, befinner oss på grund av wifi-
samhället.  
 
Igår fick jag ett brev från JO där Charlotte 
Håkansson, byråchef, och Helen Lidö, 
föredragande, skriver: "Du har i en anmälan 
framfört klagomål mot 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Vad du har anfört 
ger inte anledning till någon åtgärd från JO:s 
sida. Ärendet avslutas." 
Källa: Laura Popa , jurist, författare..  
Fb-Strålningskännarna. 

 
Kommentar: Det är bara att konstatera att 
SSM m.fl. "skyddas av egen lag", ingen kan 
komma åt myndigheterna, hur mycket de 
förvränger sanningen om ohälsa och strålning 
till egen fördel, det luktar korrupt långa vägar. 
/ Egon R. 
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20 organisationer kräver att vilseledande            

EU-rapport görs om 

9 september, 2015 By admin 
EU-kommissionens rapport om möjliga 
hälsorisker med elektromagnetiska fält och 
mobilstrålning kallad SCENIHR 2015 ger 
vilseledande och felaktig information om 
forskningsläget. Den är författad av en grupp 
experter med kopplingar till berörd industri och 
utestänger den del av forskarvärlden som menar 
att det finns omfattande belägg för allvarliga 
hälsorisker. Rapporten utgör ett hot mot EU-
medborgarnas hälsa och måste därför annulleras 
och göras om på nytt, skriver 20 organisationer i 
en gemensam protest till kommissionen. 
 
190 experter varnar för allvarliga hälsorisker – 
ignoreras 

En växande och stor grupp experter bedömer till 
skillnad från SCENIHR:s experter,  att det finns 
omfattande belägg för allvarliga 
hälsorisker. Exempelvis sände  190  internationella 
experter på området  i maj 2015 en gemensam vädjan 
till FN, WHO och medlemsländerna som kräver bättre 
skydd för allmänheten från kända hälsorisker, skärpt  
regelverk och gränsvärden samt bredare information 
till allmänheten. 
 
Tydliga och ökande bevis  för allvarliga 
hälsorisker 

I skrivelsen till EU-kommissionen pekar 
organisationerna vidare på att  SCENIHR–rapporten 
har misslyckas med sin huvuduppgift: att identifiera 
”potentiella hälsorisker”. Det finns bevis som tydligt, 
övertygande och i växande omfattning konstaterar att 
det finns många potentiella negativa hälsoeffekter och 
hälsorisker: hjärntumörer, cancer, neurodegenerativa 
sjukdomar, skador på foster och stressrelaterade 
sjukdomar, vilket också påpekades till kommissionen 
av Bioinitiativgruppen våren 2015.  
 

SCENIHR-rapporten är ett misslyckande och hot 
mot hälsan 

SCENIHR-rapporten ignorerar de vetenskapliga 
bevisen för hälsorisker vid  nivåer som praktiskt taget 
alla i ökande grad är utsatta för, även små barn, i de 
flesta länder i Europa i dag och utestänger den del av 
forskarvärlden som menar att det finns allvarliga 
hälsorisker och är oberoende från industrin. 
20 miljöorganisationer konstaterar 
i skrivelsen att SCENIHR-rapporten är ett 
misslyckande och ett hot mot EU-medborgarnas hälsa. 
De begär att rapporten annulleras och görs om med 
hjälp av en expertgrupp som är mer representativ för 
forskarvärlden och som inte har kopplingar till den 
berörda industrin. 

 

Ordförande för SCENIHR konsult åt 
mobilindustrin 

Ordförande för SCENIHR:s arbetsgrupp som 
skrivit rapporten, Theodoros Samaras, är 
exempelvis tidigare konsult åt Vodafone och 
fd anställd hos IT’IS, en industrifinansierad 
organisation i Schweiz . Han är  för 
närvarande konsult åt IT’IS. Kopplingen till 
IT’IS redovisade Samaras inte i 
jävsdeklarationen. Samaras är även sedan 
länge medlem av den industridominerade 
organisationen IEEE. 
 
Svensk expert glömde redovisa 
industrikoppling. Ger TeliaSonera gratis 
råd 

TeliaSoneras två rådgivare, Mats-Olov 
Mattsson och Kjell Hansson-Mild, har också 
deltagit iSCENIHR. Mats-Olov 
Mattsson, hävdar i sin jävsdeklaration  att han 
är rådgivare till TeliaSonera utan ersättning, 
ett påstående som de 20 miljöorganisationerna 
bedömer har låg trovärdighet. De pekar även 
på att Mats-Olov Mattsson, inte redovisat att 
det privata institut där han har sin anställning, 
är till 49,5% ägt av det österrikiska 
näringslivet (Austrian Institute of Technology, 
AIT). AIT och gör stora satsningar på trådlös 
teknik. 
 

Medlemmar i ICNIRP och IEEE både part 
i målet och domare 

I en bilaga till organisationernas skrivelse 
redovisas experternas kopplingar till industrin 
samt till de industrivänliga 
organisationer, ICNIRP och IEEE, som 
ligger bakom dagens föråldrade gränsvärden 
för tillåten strålning som är av stor ekonomisk 
betydelse för den berörda industrin. 
Gränsvärdena är däremot av mindre betydelse 
för allmänheten eftersom de inte skyddar  mot 
hälsorisker från den form av upprepad 
exponering alla i ökande grad utsätts för: 
under längre tid. IEEE är dominerad och 
finansierad av industrin. ICNIRP påstås vara 
”oberoende”, men de flesta av de nuvarande 
och tidigare experterna har kopplingar till 
industrin. ICNIRP har dessutom nära band 
till IEEE och baserar sina rekommendationer 
på IEEEs. Att både sätta gränsvärden för en 
organisation och utvärdera gränsvärdet för en 
annan organisation (WHO, EU eller SSM)  är 
jäv. De är både part i målet och domare. 
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Manipulativ presentation av hjärntumörrisker 

SCENIHR-rapportens författare presenterar också 
vetenskapliga undersökningar på ett manipulativt sätt 
vilket också redovisas i en kritisk analys av avsnittet 
om risken för hjärntumörer av 
mobiltelefonanvändning. Bland annat läggs stor tyngd 
på två undersökningar som är så bristfälligt 
genomförda att de inte säger något om risken med att 
använda mobiltelefoner. Den ena av dessa jämförde 
om danskar som tecknade ett privat 
mobilabonnemang under perioden 1987-1995 har fått 
mer hjärntumörer än den danska befolkningen i 
övrigt. Problemet är att de allra största användarna 
som använde mobilen allra mest betraktats som icke-
användare och hamnat i jämförelsegruppen den övriga 
befolkningen. Inte nog med det: även alla 
storanvändare, företagsanvändare som 
privatanvändare, som började använda mobilen efter 
1995 har också betraktats som oexponerade och också 
hamnat i jämförelsegruppen. Två år före 
undersökningens slutdatum 2007, hade i stort sett alla 
i den ”oexponerade” jämförelsegruppen (den övriga 
befolkningen) ett mobilabonnemang. Ingen analys av 
hur mycket mobilen använts har gjorts utan den enda 
studerade parametern är hur lång tid som förlöpt 
sedan abonnemanget först tecknades. Studien är 
därför helt värdelös för att bedöma hälsorisker med 
mobilanvändning. 
 
Hjärntumörtrender ofullständigt redovisade 

SCENIHR-rapporten har också lagt stor vikt vid 
hjärntumörincidensen i Sverige och de övriga 
nordiska länderna utan att redovisa att antalet 
hjärntumörer ökat kraftigt i Danmark under det 
senaste decenniet och att den svenska 
hjärntumörstatistiken inte är tillförlitlig utan har 
dokumenterade rapporteringsproblem. 
Organisationerna pekar på att SCENIHR-rapporten 
uppfyller British Medical Journals definition på 
forskningsfusk , 
Källa: Strålskyddsstiftelse. 
 
kommentar till artikeln av Laura Popa: 
Sverige har inte längre en fungerande demokrati. 
Myndigheterna fattar felaktiga beslut utan stöd i lagar 
och ingen vågar granskar myndigheterna. Lagar och 
grundlagar fungerar inte längre.  
Ingen myndighet reagerar inför den enorma 
bestrålningen som barn och vuxna utsätts för och den 
enorma besprutningen med kemikalier som pågår helt 
öppet dag och natt.  
Inte heller inför den enorma ökning av allergier och 
sjukdomar som i stort sett är biverkningar från 
vacciner och medicin samt kemikaliska tillsatser i 
mat. Hela systemet är korrumperat. 
Källa: Laura Popa , jurist, författare. 

 

 

Ibland tar man i så man spricker 

av alla orättvisor, förvrängd sanning, brott mot 
mänskliga rättigheter o.s.v. Listan kan göras 
alltför lång. 

Vårt förbund ska medverka till hjälp och stöd 
till de personer som är drabbade av el- och 
strålningsöverkänslighet, så långt är allt o.k.  

Barnläkaren Mats Reimer får stå och prata 
oemotsagt i TV-Aktuellt den 9 september i 
21-sändningen utan att någon motpart ges 
tillfälle att få kommentera hans uttalande, då 
är gränsen passerad. Detta måste strida mot 
korrekt information. 

Mats Reimers uttalande var att patienter läser 
för mycket på nätet om sjukdomar, en effekt 
av att falska diagnoser sprids, som 
amalgamsjuka, el-allergi, kronisk borrelia 
och trötta binjurar, som inte existerar hos 
läkare, enligt Mats Reimer.. 

Att som läkare göra sådant uttalande, kan inte 
uppfattas annat än att kränka eller förtala en 
eller flera grupper människor. De flesta 
läkarna är inga tekniker, de har ingen 
erfarenhet av hur el- och elektromagnetisk 
strålning påverkar människor och hur en del 
människor drabbas av just el- och 
strålningsöverkänslighet. 

Att förneka elöverkänslighet som symtom, är 
att  förvränga sanningen och förneka de 
människors existens och mänskliga 
rättigheter. 

Marianne, en av våra föreningsmedlemmar 
reagerade direkt och skickade in en anmälan 
till Granskningsnämnden med motivering:  

Även jag som ordförande kände vikten av att 
skicka in en anmälan till 
Granskningsnämnden, sagt och gjort! 

� Mycket bra initiativ, som fler medlemmar 
bör ta efter. BRAVO! Det är bara att 
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konstatera att det finns många starka ekonomiska 
krafter som oavbrutet förnekar verkligheten och dem 
som är drabbade av el- och strålningsöverkänslighet. I 
de flesta fall blundar man för allt tal om ohälsa, man 
vill inte ta åt sig av alla de uttalande som oavbrutet 
publiceras i all media om mobilens ofarlighet.              
/ Egon Reiver. 

 
BEKRÄFTELSE från Granskningsnämnden. 
Vi har tagit emot din anmälan. 
 
Anmälningar och synpunkter är viktiga underlag för 
granskningsnämnden för radio och tv:s tillsynsarbete. 
Enligt myndighetens instruktion ska nämndens 
granskning främst avse de anmälningar vars prövning 
bidrar till en god efterlevnad av gällande regler. För 
att effektivt använda myndighetens och nämndens 
resurser prioriteras därför vissa anmälningar. Detta 
innebär att alla anmälningar inte kan prövas. 
Anmälningar som berör en enskilds personliga 
intressen eller ett företags intressen eller frågor av 
principiell betydelse ska dock alltid prövas av 
nämnden. 
 
VAD HÄNDER NU? 
Om din anmälan inte leder till någon prövning får du 
besked om detta inom cirka en månad. 
 
Ett ärende som leder till prövning bereds av en 
handläggare med utgångspunkt i bestämmelserna i 
radio- och tv- lagen och eventuella sändningstillstånd. 
I vissa ärenden behöver programföretagen yttra sig 
vilket kan påverka handläggningstiden. En kopia av 
beslutet skickas till dig och till programföretaget. Om 
ett program eller inslag anmäls av flera personer, 
handläggs dessa anmälningar gemensamt. 
Program: TV-Aktuellt 2015-09-09 
 
Kanal eller station: SVT2 
Sändningsdag: 2015-09-09 
Sändningstid: ca 21.15 

 

14 sept. Ordförandeträff på HSO i Jönköping.  

Temat för kvällen är Idén i fokus! Under idén i fokus, 
samlar ABF utbildningar och utvecklingsverktyg, som 
stärker medlemsorganisationerna och de människor 
som på olika sätt är verksamma i rörelsen. Lena Nätt, 
verksamhetsutvecklare för ABF i länet och Mikael 
Lindberg, ombudsman på ABF, berätta om vad ABF 
kan erbjuda i form av föreläsningar, kurser och 
program 2015-2016. 

De uppmanade att vi som medlemmar måste ställa 
krav på ABF. Det finns fyra nyckelord för att 
utvecklas bland annat: 

Att se idéer - att se resultat - att skapa 
förtroende och engagemang. 

Därefter rapporter från medlemsföreningarna 
Autism och Asbergerföreningen, deras 
ordförande Åsa Vårbrandt som berättade om 
just Autism - Asberger och om deras 
verksamhet. I Jönköpings län finns 433 
medlemmar. De arbetar med att påverka 
politiker, myndigheter och organisationer. 

Åsa berättade att autism är ingen sjukdom, 
den går att bota. Man får inte klumpa ihop 
alla, skillnaden är stor med helt olika 
kärnkriterier. En intressant information. 

Vid möte på HSO och andra organisationer 
och myndigheter, krockar olika kriterier, HRF 
och Elöf kan inte många av våra medlemmar 
fungera i samma lokal, när trådlös teknik 
används. Även den mobila uppkopplingen 
finns på plats. Jag har tidigare på lokalt och 
centralt tagit upp frågan, utan någon lösning, 
så är verkligheten i dagens samhälle. 

Hur var då strålningsmiljön i lokalen denna 
kväll? Toppvärdet var på ca 0,31 mW/m2 och 
ett medelvärde på ca 0,02 mW/m2.    / Egon R. 

 

 

22 sept. Möte med Kommunala 
funktionshinderrådet i Eksjö.  

Denna gång var det mycket info om 
tillgänglighet, hörselåtgärder, väntjänst, 
pluspolare och funktionshinderfrågor av 
Mikael Klaesson, (planarkitekt i kommunen), 
som redovisade om kartläggning av 
strålningssituationen i Eksjö kommun, som 
Clas Tegenfeldt utfört under sommaren, på 
uppdrag av kommunen.  

Enligt BEMI bör det finnas några områden 
och ett antal tänkbara platser  i kommunen son 
möjliga lågstrålande zoner, men det krävs god 
lokalkännedom för att avgöra vad som är 
praktiskt i det verkliga livet. 

Merparten av de förhöjda magnetfälten är 
lokaliserade i tätbefolkade områden.  

Största exponeringen av magnetfält i 
samhället är så kallat vagabonderande ström 
via fjärrvärmerör, som, uppstår då ström tillåts 
välja väg via framförallt fjärrvärmerör, ett 
problem som går att åtgärda. Vid nybyggnad 
eller reparation kan det åtgärdas utan några 
större merkostnader. 
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Men även elektromagnetisk strålning är på vissa 
platser mycket påtaglig, för att på andra platser vara 
betydligt lägre.  

Kunskapsunderlaget ska betraktas som en fristående 
utredning i kommunen. Med detta underlag bör vi 
jobba vidare med, som en referens till fler kommuner 
i länet. Nu har vi en referens på en aktuell mätning 
som vi kan ha som underlag vid samtal med flera 
kommuner. Jag har en del förslag om detta som 
kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte i vår 
föreningen, i förslag och idéer som kan föra oss vidare 
till beslut. / Egon R. 

 

 
Informationsmöte om strålning  

och elektromagnetiska fält,  
Söndag 11/10 kl.14.00    

 
Hur strålning och elektromagnetiska fält påverkar 
vår hälsa och vad vi kan göra för att skydda oss. 

 
 

o Vad som händer i 
 våra celler när de 
utsätts för strålning 
med olika frekvenser. 

o Genomgång av 
frekvenser, joniserande 
och icke joniserande 
strålning och vad det 

innebär. 
o Hur elektriska och magnetiska fält uppstår, 

mäts och kan reduceras. 
o Om mobilstrålning, WiFi och annat trådlöst, 

vad vi kan och vad vi borde göra. 
o Varför det är dags att lämna värme-

paradigmet och SAR-värden bakom oss. 
 

 

                                 
 Lars Röstlund, mest känd som RTK. 

 
Plats:  
Församlingshemmet, vid Norra Sandsjö 
kyrka, väg 128, ca 10 km norr om Sävsjö. 
Medarrangör: Tf i Jönköpings län 
 

Vi bjuder på ekologisk frukt! 
 
För dej som önskar kaffe eller te med 
tillbehör, får gärna ta med sig för eget 
önskemål. 
 
Ta med vänner och bekanta!   
  Välkommen 
 

 

Julbord på Ullinge Wärdshus 
          

 

 
Söndag 6 december kl.12.00 har vi 
medlemsträff i föreningen på Ullinge 
Wärdhus, (mellan Eksjö och Stensjön), där vi 
umgås, har trevligt tillsammans och får njuta 
av det goda.  
 
För dej som vill och har möjlighet att komma, 
måste anmälan komma in senast 2 veckor 
innan, alltså senast 21/11.  
 
Ullinge Wärdshus har en acceptabel, bra och 
lågstrålande miljö, (med reservation för hur 
mycket andra gäster använder sina 
mobiltelefoner). 
Jag har begärd vårt bord vid yttervägg på en 
kortsida i matsalen, för att få bästa tänkbara 
miljö. 
 
Anmälan görs till Egon Reiver,  
Tel: 0381-10110 eller   
e-post: egon@reiver.se  
 
OBS SENASTE ANMÄLAN för 
deltagande 21/11! 

 
 Välkommen  /  Styrelsen. 

 

 


