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Elöverkänsligas Förening i
Jönköpings län

och leukemi på grund av strålning och
kemikallier i Samsungs fabriker.
Text: K. Reporter |

MEDLEMS–BLAD
Nr 6 - 2016

Bild: Samsung working on Mobile-Device
Control by User Brain
Ordförande har ordet:
Information är en viktig del i vårt arbete att förklara
om elöverkänslighet och radiofrekvent strålning. Att
få informationen enkel och attraktiv är det primära, att
ta åt sig och förstå innebörden rätt.
Vid varje ny Ljusglimt sänder jag ut ett stort antal
tidningar till utvalda politiker och tjänstemän, samt att
bifoga ett brev till dem från föreningen. Jag har
tidigare inte berättat om brevets innehåll, i senaste
brevet som sändes ut 11/8 ser innehållet ut följande:
Årets sommar börjar tacka för sig!
Jag hoppas de flesta av oss känt av en skön och
avkopplande sommar, hämtat energi, glädje och
umgänge med nära och kära.
Du har nu fått Ljusglimten 2-2016 i din hand, med
information och reportage fokuserat på miljön kring
el- och strålningsöverkänsligas vardag och problem i
samhället, ett samhälle som vi alla måste ta
gemensamt ansvar för.
Men all information når inte ut som den borde, läste
nedan artikel på nätet men i dagspress eller TV har
jag inte sett en minsta rad om detta. Visst kan det
tyckas vara märkligt.
Samsung betalar 85,8 miljoner US dollar till
anställda som fått cancer av strålning och
kemikalier
6 Aug, 2015 By K. Reporter 5 Comments

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
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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
Ericssons tekniska direktör sa något intressant
i ett nyhetsinslag i juli månad: TEKNIKEN
ÄR MYCKET BRA, DET BEROR PÅ HUR
MAN ANVÄNDER DEN. Kloka ord som
väger tungt.
Jag önskar er alla en trevlig läsning och
begrunda hur använder jag själv all trådlös
teknik?
Är det något jag kan ändra på som är till
fördel för hälsan?

Cancern ökar i vårt samhälle, varför?
Det är oftast inte en orsak, utan i kombination av
påverkan från fler källor/orsaker.
Stanna gärna upp och fundera, alla kemikalier,
bekämpningsmedel och en massa e-medel ska vi inte
bortförklara.
All allergi och överkänslighet ska ge oss ett
varningens pekfinger, om vår omgivande miljö och
vår kost som viktiga delar i ett större sammanhang.
När du läst tidningen, dela gärna med den till någon
kollega eller vän.
Alla har vi rätt att finnas till i samhället – oavsett om
vi har en funktionsnedsättning eller ej.
Besök gärna vår hemsida www.elkanslig.se och även
www.stralskyddsstiftelsen.se
Med varma hälsningar / Egon Reiver
ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Marianne Ketti är vice ordförande i elöverkänsligas riksförbund
och hon är själv elöverkänslig.

Flyttade fyra gånger för att fly mast
"Många, alltför många elöverkänsliga ser
självmord som enda utvägen", säger Marianne
Ketti vice ordförande i elöverkänsligas
riksförbund och själv elöverkänslig.
– Det finns inte längre några vita fläckar som
saknar el och trådlöst nätverk. Här utanför Mora
fungerar det skapligt. Men sedan granskogen mitt
emot huset höggs ned är skyddet sämre mot
mobil- och tv masten på andra sidan Orsajön.
Men det fungerar fortfarande någorlunda bra på
baksidan av huset.
Hon menar att metallnätet på framsidan av
hennes hus skyddar mot strålning och berättar att
en av hennes döttrar handlar åt henne en gång i
veckan. "Många, alltför många elöverkänsliga ser
självmord som enda utvägen", säger Marianne
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Ketti vice ordförande i elöverkänsligas
riksförbund och själv elöverkänslig.
Marianne Ketti känner väl till den
elöverkänsliga kvinnan som DalaDemokraten berättat om som bor i en
husvagn i Borlänge kommun. Hennes
egna problem är inte lika allvarliga men
hon har ändå tvingats flytta fyra gånger
för att bo så skyddat som möjligt från
mobilmaster och annan trådlös teknik.
– Det finns inte längre några vita fläckar
som saknar el och trådlöst nätverk. Här
utanför Mora fungerar det skapligt. Men
sedan granskogen mitt emot huset höggs
ned är skyddet sämre mot mobil- och
tvmasten på andra sidan Orsajön. Men det
fungerar fortfarande någorlunda bra på
baksidan av huset.
– Det betyder väldigt mycket. Jag kan
besöka en butik en kort stund men jag blir
snabbt påverkad av miljön.
För 16 år sedan hade hon ett jobb hon
stortrivdes med. Hon är utbildad lärare
och speciallärare och jobbade då som
praktiksamordnare för flyktingar.
– Jag älskade mitt jobb. Men jag tvingades
först trappa ned mer och mer och sedan
sluta. Min chef stödde mig mycket men
det hjälpte inte när jag sluddrade och
måste hålla mig i väggarna för att inte
ramla.
Efter lång tid såg Marianne Ketti det hon
menar roten till problemet - nämligen
mobiltelefoni och datorer. Det har dock
inte hindrat henne från leva ett aktiv liv
och i dag är hon vice ordförande i
elöverkänsligas riksförbund. Hon säger sig
själv inte sitta framför en dator, men hon
har radio och hon kan tala i en speciell
telefon.
– Det är inte bra att jag talar för länge men
jag ansvarar för stödtelefonen och det går
inte att bara klippa av när förtvivlade
människor ringer på nödtelefonen och
talar om att ta sitt liv, säger hon även om
hon inte kan hänvisa till statistik.
Elöverkänslighet är ingen erkänd diagnos
men är klassat som som en
funktionsnedsättning sedan drygt 15 år
tillbaka. Och även det är ifrågasatt. Men
Gabriel Wikström, hälso- och
sjukvårdsminister har slagit fast att det är
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viktig at se till personens problem och inte bara
till diagnosen.
Källa: Kristina Vahlberg
023-475 61 kristina.vahlberg@mittmedia.se

Skydda era barn! Dom är utsatta för ett teknikexperiment
som kommer att gå till historien som det värsta som hänt.
Betänk att dom redan vid tidig ålder konstant utsätts för
strålning och växer upp med det. Många barn sover med sin
mobil bredvid även på nätterna. Dom håller i den hela
dagarna och är i princip i fysisk kontakt med den 24H.
Peter Wahlbeck fb 2016-08.16

Allt fler barn använder melatonin
Publicerat onsdag 17 augusti kl 04.00

Foto: TT
Barns användning av sömnläkemedlet melatonin har
ökat kraftigt de senaste åren. Över 23 000 barn 0-19 år
använder melatonin enligt Socialstyrelsen, trots att
läkemedlet inte är godkänt för barn. Det är en
niofaldig ökning sedan 2006.
Staplarna visar antalet patienter 0-19 år som hämtat ut
melatonin per tusen invånare och år. Klicka för att se
den procentuella ökningen från föregående år.
Melatonin kan hjälpa barn att få tillbaka en mer
normal dygnsrytm efter att ha levt med sömnproblem
och sömnsvårigheter som påverkar både familjeliv
och skola.
Under 2015 var det över 23 000 barn 0-19 år som
hämtade ut melatonin på recept, enligt
Socialstyrelsens siffror. Det innebär att andelen barn
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som använder melatonin blivit nio gånger så
stor sedan 2006.
– Det är en stor ökning och det finns en ökad
användning även av vissa andra läkemedel
som används för sömnstörningar, säger
utredaren Ninna Gullberg på
Läkemedelsverket.
Samtidigt är sömn viktig för att barn ska må
bra och utvecklas. Å andra sidan har all
användning risk för biverkningar.
Melatonin är ett sömnhormon som finns
naturligt i kroppen. Som läkemedel är det inte
godkänt för användning hos barn i Sverige.
Trots att man inte sett några allvarliga
biverkningar finns det inte tillräcklig kunskap
om hur det påverkar barn på längre sikt.
– Som många andra läkemedel när det gäller
barn så har man inte den forskning som man
skulle önska, säger Barbro Thurfjell som är
medicinsk sakkunnig inom barn- och
ungdomspsykiatri på Socialstyrelsen.
– När det gäller melatonin så finns det väldigt
lite studier när det gäller långtidseffekter.
Exakt varför användningen ökar vet man
inte, men enligt Socialstyrelsen beror en del
av ökningen på att barn som diagnostiserats
och medicineras mot ADHD ofta ordineras
melatonin.
En annan orsak är att läkare i allt större
utsträckning väljer att skriva ut melatonin
istället för andra sömnläkemedel, vilket är
tillåtet trots att det inte är godkänt för barn.
Enligt Barbro Thurfjell har användningen
också ökat i takt med att den psykiska ohälsan
ökar hos barn.
– Det är ju ett bekymmer i sig och vid psykisk
ohälsa så är det också ganska vanligt att
sömnen påverkas negativt, säger hon.
Både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen är
noga med att påpeka att melatonin - eller
andra sömnläkemedel - bara ska ges till barn
då man provat andra åtgärder, det som kallas
sömnhygien.
Trots kunskapsluckorna kring melatoninets
effekter och biverkningar på barn så kan det
ändå vara att föredra framför andra läkemedel.
Alternativen kan till exempel vara
beroendeframkallande säger Barbro Thurfjell.
– Den bästa tillgängliga kunskapen idag är att
det ändå kan vara att föredra melatonin när det
gäller läkemedelsbehandling i många fall, men
försiktighetsprincipen ska alltid gälla. Det är
inte friska barn med tillfälliga sömnstörningar
som vi talar om, det är barn med en mer
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komplex problematik där det här överhuvudtaget blir
aktuellt, säger hon.
Fernando Arias
fernando.arias@sverigesradio.se

Kommentar:
Orsaker som anges i artikeln är som vanligt negligerat
och fantasilöst, inte kan de tänka sig att trådlös teknik
kan finnas med i sammanhanget och kan vara en stor
del av problemet, mycket märkligt.
Så kommer det att hålla på länge, ”murar” måste
rämna innan sanningen får komma fram, om ens då?
Historien talar sitt egna språk från tidigare förnekande
av miljöproblem m.m.
Det är helt enkelt korrupt handlande från våra
ansvariga myndigheter och politiker, när ekonomiska
intressen går före sanning och verklighet. / Egon R.

Naturstation Ruppen ligger intill sjön
Ruppen, strax norr om Åsens by i Aneby
kommun, i ett naturskyddat skogsområde.
Stämningen och trivseln var det inget fel på,
att träffas under trevliga former är också en
viktigt för trivsel och samvaro i föreningen.

Dagens trubadur var Kjell O Berggren, som sjöng visor
och läste små avsnitt ur en av sina böcker. Foto: A-L.

25 augusti i Nässjö.
Elöverkänsligas förening och Tandvårdsskadeförbundet i Jönköpings län hade planeringsträff om
kommande gemensamma utställningar på sjukhus,
bibliotek och andra offentliga lokaler i Jönköpings län
under tiden 2017 – 2019.
På mötet medverkande Egon Reiver och Alf Ahlin
och de båda kommer att vara delansvariga för
projektet..
Utställningarna består av utställningsskärmar, med
bilder och textinformation, vissa utställningar kommer
drivas som TEMA-utställning.
Som vis tidigare utställningar kommer även i
fortsättning aktuellt informationsmaterial finnas på
plats.
Med erfarenhet från tidigare utställningar, tror jag
behovet finns att förnya även informationsflödet och
mer sak inrikta del av informationen.
I den mån vi kan medverka, ska någon finnas på plats
vid vissa tider, för att informera och svara på frågor
m.m. från besökare. / Egon R.

28 augusti var det föreningens sommarfest
vid naturstationen Ruppen, som tillhör Åsens by i
Aneby kommun.
Vi var 14 personer närvarande och 4 hade lämnat
återbud. Maten var enastående god med kallskuret,
potatissallad m.m.
Ordförande hälsade alla välkomna och stort tack till
Marianne och Willis Aztor, som arrangerat sommarträffen, de fick en stor och välförtjänt applåd.
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Som avslutning sjöng Ingrid och Kjell Evert Taubes visa
Inbjudan till Bohuslän.
Foto: A-L K Reiver.

Sommarträffen rundades av med kaffe eller Te
och en kaka innan ordförande tacka alla för en
trevlig och gemytlig träff i lågstrålande miljö.
På frågan om någon känt av något trådlöst, var
svaret tyst, alla mådde bra. Det betyder att
denna lokal kan komma att användas vid fler
tillfällen, det får framtiden utvisa.
Till slut hälsades alla välkomna till den 9
oktober, då föreningen har gemensamt möte
med Tf i Jönköpings län.

Fler och fler barn ungdomar och vuxna blir
sjuka av mikrovågsstrålningen i form av
våra trådlösa nätverk. Decimera så mycket ni
bara kan och prioritera kabeluppkopplat.
Använd luftslang till mobilen eller använd
högtalare och håll mobilen så långt ifrån er
kropp som möjligt och era barn och barnbarn
Gå med i kampen för att få ner gränsvärdena
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som ligger miljontals gånger över vad vi hade för 15
år sedan.

Först 2020 ska Internationella teleunionen
sätta standarden för 5G-tekniken
Källa: SvD Näringsliv / 2016-08-31

Kommentar: Veronica Engelbrektsson Japp
då var det igång. De har väl bråttom nu, innan
alltfler alltför fort blir sjuka av elektrosmogen,
eller kanske når upplysning om vad deras
krämpor beror på.
Egon Reiver Ja, hela tiden är det att fajtas, de
ekonomiska krafterna har oanade resurser.
Källa: elöverkänsliga, facebook.

Grupp på facebook: SKYDDA VÅRA BARN MOT
ELECTROSMOGEN - InfoStrålskyddsstiftelsen..se Skicka efter broschyrer från dom och dela ut till alla
ni känner och i skolor där utbyggnaden av WiFi
routers och läsplattor exploderat de senaste åren.
Visa denna 3 min video för alla ni känner där 190
forskare, vetenskapsmän och experter (idag 220 ) har
skrivit på en appell och skickat till UN och WHO där
man säger att debatten är avslutad –
Vi har skapat något som skadar oss och dödar många
av oss i förtid.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/…/190-experteruppmana…/ Gå ihop med andra föräldrar i skolan och
ställ krav på kabelburet. Har ni WiFi router hemma bryt strömmen till den så ofta ni kan framförallt till
natten.

Elöverkänsliga Förening och
Tandvårdsskadeförbundet i Jönköpings
län har sitt årliga gemensamma
stormöte
söndagen den 9 oktober, kl.14.00.
Plats Svarttorps församlingshem,
Jönköpings kommun. (Vid kyrkan)

Mikrovågsstrålningen hindrar produktionen av
Melatonin som är en mycket stark antioxidant och
som är livsviktig för sömnen. Symptom som
miljontals människor har idag är
följande:http://www.stralskyddsstiftelsen.se/risker/sy
mtom/
Ann-Marie Lidmark.

Ericsson drar i gång jakt på 5G-miljarder
Ericsson planerar att leverera nödvändiga G5komponenter redan 2017 – för en utrullning av den
femte generationens mobilnät. Den svenska
telekomjätten har slutit avtal med 26 operatörer som
är beredda att sjösätta teknologin, sa man till

Wall Street Journal under tisdagen.
– 5G händer nu, säger Ericssons nätverkschef Arun
Bansal.
Tidningen beskriver det som att Ericsson kan tyckas
agera förhastat – de praktiska fördelarna med 5G är
ännu relativt luddiga – men att allt är en del av den
tuffa konkurrensen med bland andra finska Nokia och
kinesiska Huawei. Tillsammans gör man upp om
miljarder dollar i framtida intäkter från immateriella
rättigheter och patent.
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Föreläsning av: Ann-Marie Lidmark,
Stockholm.
Ny Förbundsordförande för
Tandvårdsskadeförbundet.
Ann-Marie kommer att tala om samband
mellan elöverkänslighet och amalgamskada.
A-M Lidmark är författare, biolog och
folkhälsovetare och har länge arbetat med
folkhälsa, motion, matvanor och vikten av en
bra näringsbalans i kroppen.
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Vi får även möjlighet att presentera hennes senaste
bok, som talar om kroppslig obalans som allergier,
näringsbrister och felaktig tarmflora. Detta gäller inte
bara ADHD och autism, utom även annan
överkänslighet som el- och överkänslighet mot
radiofrekventa störningar.
Boken är i första hand en vägledning och introduktion
för dig som vill pröva alternativ till konventionell
mediering, en bok som är lättläst och lyfter fram
vikten av vår kost.
/ Egon R.

VÄLKOMMEN och ta med
vänner och bekanta, fri entré.
Vi bjuder på ekologisk frukt.
Kaffe/Te med dopp genom egen försorg.

Styrelsen

För dej som kan, besök vår hemsida
www.elkanslig.se och dela med dig
informationen till vänner och bekanta.
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