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Elöverkänsligas Förening i 

Jönköpings län 

 
M E D L E M S – B L A D         

Nr 7 - 2016 
 

       Ordförande har ordet: 

 
Årets sista medlemsblad och det stundar mot jul och 
nytt år! 
Tankar för året är många, men det som står mej 
närmast är att det blivit lugnt i Förbundet och i 
förhoppningsvis alla länsföreningar, en förhoppning 
på ordning i leden.  
Att vi har olika uppfattningar i vissa sakfrågor är en 
självklarhet, det är ju det som skapar möjlighet till ett 
bra slutresultat. 
 
Det känns även roligt att andra personer nu tagit över 
information i Almedalen, under 4 år har undertecknad 
och Sylve Söderström kämpat med informationen till 
allmänheten Almedalsveckan. Allt har sin tid och nya 
uppgifter tar vid. 
 
Önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År 2017. 

 
 

 
 
12 sept. Den arbetsgruppen för information,  
som bildades vid Förbundsmötet i maj 2016, hade sitt 
första telefonmöte.  
Mötet inleddes av sammankallande Susanne Gislason, 
Värmland.  
Deltagare i gruppen är Thore Fahlström,  Jan Boljang, 
Egon Reiver, Mattias Hultgren, Veronica Svensk och 
Eva Wallin. 
Det primära målet är att se över Förbundets 
information, behov av revidering och uppdatering, 
samt att se över vilken målgrupp informationen riktas 
till. 
Jan Boljang har lagt ut om ”MOBILENS PROBLEM” 
på nätet, som kan hämtas upp på Google, en bra 

information. Återkoppla och ge gärna en 
kommentar till filmen, till Jan Boljang direkt 
eller genom Egon R. 
 
Gruppen kommer att fortsätta stämma av med 
telefonmöten med jämna mellanrum fram 
över. 
Till ny samkallande för gruppen valdes 
Veronica Svensk, Sandviken, då behov av 
datorkommunikation är nödvändigt för en 
effektiv och smidig beredning. 
/ Egon R. 
 
 
 
Höstens första utställning 16/9-7/10 var i  
ABF-lokaler i Värnamo. 
 
Utställningen skullen varit i april, men av 
hälsoskäl fick vi ställa in den till ett senare 
datum, som blev hösten istället. 
 
Det är mycket verksamhet som pågår i ABF:s 
lokaler, som når ut till många. Sedan gäller att 
den skapar nyfikenhet och många stannar upp 
och tar åt sig av information, alltid är det 
några frön som sås varje gång. 
 
 

         
Premiär för föreningens nya Roll Up. 

Det är vi som har kunskap och erfarenhet. 
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Tillgång till 2 bord med mycket information. 

 
 

 
Skärmar med information om elöverkänslighet m.m. 

 Samtliga foton: Egon R. 
 

Jag måste erkänna att jag var tveksam till resultatet av 
utställningen när jag satte upp den, då ABF ligger 
utanför Värnamo centrum. Men den verksamhet ABF 
bedriver i sina lokaler, visar att det varit många 
intresserade, 85 informationsblad och foldrar har gått 
åt. Så ibland kan det kännas skönt att erkänna att man 
kan göra en felbedömning, intresset var större än vad 
jag vågat hoppas på.     / Egon R. 

 
 
 
Nästa utställning blir i Bodafors medborgarkontor 
och bibliotek 7/11 – 2/12 2016. 
Den kommer att arrangeras gemensamt med 
Elöverkänsligas förening och Tandvårdsskade-
förbundet i Jönköpings län. 
 
För dej som har en möjlighet, välkommen. Det är 
viktigt att vi finna ute och visar upp oss, det roliga är 
att vi är alltid välkommen tillbaks till alla de lokaler vi 
haft utställning på tidigare.  / Egon R. 

 
 
20/9 Kommunala Funktionshinderrådet i Eksjö. 
Undertecknad tog upp problemet med mobilsändare 
på tak och skorstenar i bostadsområden. 
 

 
Mobilsändare på skorsten i Eksjö.   Foto: Egon R. 

 
I mitt föredrag lyfte jag fram många punkter, 
om det finns någon 
miljökonsekvensbeskrivning, innan montage 
av sändare utförs på skorsten i 
bostadsområde?  
Enligt svensk lag krävs MBB för alla 
verksamheter som påverkar miljön, och här 
finns olika tolkningar. 
 
Vem har ansvar som kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljö, 
från mobilmaster. 
Enligt miljöbalken ska försiktighetsmått 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljö. 
 
Att minimera exponering från mobilsändare i 
tätbebyggda områden, måste få en mer seriös 
bedömning från operatörer och myndigheter. 
Att rikta mobilsändare direkt dagis, skolor och 
bostäder och äldreboende, måste alltid 
ifrågasättas om nödvändighet. 
 
En annan viktig del jag berörde var NÄR, 
HUR och VAR vi använder mobiler och övrig 
trådlös teknik. 
 
Kommunens svar för dagen var att det är 
endast master som fodrar bygglov, som kan 
påverkas. Mobilsändare på tak behöver inte 
ens förhands-anmälan och myndigheten vet 
inget om förrän efteråt. 
 
Däremot kan de i efterhand påpeka det 
estetiska, som på bilden i artikeln. 
Detta var en del av det jag förmedlade, men 
jag kommer gå vidare och se var det finns för 
möjligheter och lösningar o.s.v.   / Egon R. 
 
 
 



 

 Sidan 3 

3 
23 – 24/9     Ordförandeträff  i Gransviksgården i 
Sörmland, vår förening representerades av 
ordförande. 
 
Till fredagens möte var Olle Brynja från DO inbjuden 
och talade ämnet kring diskrimineringslagen.  
DO är en statlig myndighet som bildades 1 januari 
2009. 
DO arbetar mot diskriminering och för allas lika 
rättigheter och möjligheter. 
DO ersätter de före detta diskrimineringsombuds-
männen som Jämo, tidigare DO, HomO och HO och 
de är ca 90 anställda. 
 
ElseMarie Brisenhorn var inbjuden från Myndigheten 
för delaktighet.  
MDF är myndigheten för delaktighet och är 
expertmyndighet inom funktionsområdet. De följer 
och stöder utvecklingen inom området. 
Hon berättade att de arbetar även för ökade 
möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att 
vara fullt delaktiga i samhället. 
 
Efter det att alla deltagare berättad kort om sig själva 
ställdes frågor och svar om att leva som elöverkänslig, 
att fungera i ett samhälle som breder ut mikrovågs-
smogen i allt större omfattning.  
 
Den yngsta deltagaren som var 16 år, berättade hur 
det var att gå i skolan som elöverkänslig, men ändå 
inte kunde vara delaktig i skolans lokaler.  
Hennes största önskan var att kunna gå i skolan, likt 
alla andra barn. 
 
Idag har hon börjat på Gymnasiet, även nu gäller i 
stort alla studier i hemmet och att hon under en kort 
stund varje vecka får träffa sin klass. 

� Det går inte annat än bli imponerad av henne, när 
hon berättar om sitt liv med studiedistans, det fodras 
att se möjligheter, att se framåt och inte bli nedslagen.  
 
Att tala om mänskliga rättigheter och lika möjligheter 
för alla låter egendomligt och inte särskilt trovärdigt 
från myndigheter, när man hör denna berättelse ur 
livet och dagens verklighet.  
 
Under fredagskvällen samlades 4 deltagare (som var 
närvarande) från (Riks) Informationsgrupp för 
genomgång, förslag och revidering med det 
informationsmaterial som Riksförbundet använder 
idag.  
Gruppen består av 7 deltagare: Ny sammankallande är 
Veronica Svensk, övriga är Eva Wallin, Jan Boljang, 
Mattias Hultgren, Egon Reiver, Tore Fahlström och 
Susanne Gislason. 
/ Egon R. 
 

 
 
BESLUT  2016-09-19 Dnr: 16/00019  
Rapport, SVT1, 2016-01-03, kl. 19.30, inslag 
om elöverkänslighet och SVT Text, 2016-01-
03 – 01-04, inslag om att kommuner betalar 
elsanering; fråga om opartiskhet och saklighet   
 
1B BESLUT Inslaget i Rapport och artikeln i 
SVT Text fälls. Granskningsnämnden anser 
att de strider mot kravet på saklighet.   
 
2B FÖRELÄGGANDE Sveriges Television 
ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens 
beslut.    
     
3B INSLAGET i Rapport handlade om 
elöverkänsliga personer som får bidrag och 
hur bidragsgivandet kan skilja sig mellan 
olika kommuner.  
I påannonseringen av inslaget sa 
nyhetspresentatören följande.   
Det är ingen medicinsk diagnos och enligt 
staten kan det inte räknas som 
funktionshinder, med det finns ändå 
kommuner som ger bidrag till människor som 
är elöverkänsliga.  
   
Därefter intervjuades en kvinna som berättade 
att hon hade fått hjälp med elsanering i sitt 
hem och hur det hade förbättrat hennes 
livskvalitet. Därefter sa reportern följande.   
[personnamn] fick hjälp med kostnaden för 
elsaneringen utav Skellefteå kommun, som 
kan ge upp till 50 000 kronor i bidrag.  
Detta gör kommunen trots att elöverkänslighet 
inte är en diagnos inom sjukvården och trots 
att forskningen inte hittat samband mellan 
elektromagnetiska fält och de besvär som så 
kallat elöverkänsliga upplever sig ha.  
Därför får man heller inte ge 
bostadsanpassningsbidrag för elsanering enligt 
rättspraxis. 
Rapporten är på 5 A4-sidor……som avslutas 
nedan. 
 
6B GRANSKNINGSNÄMNDENS 
BEDÖMNING 
 Granskningsnämnden konstaterar att 
nyhetssändningen och artikeln på SVT Text 
inleddes med information om att 
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elöverkänslighet inte ”kan räknas” respektive 
”klassas” som ett funktionshinder av staten.  
 
SVT har inte visat grund för detta. Till följd av 
påannonseringen framstod det dessutom i inslagen 
som att flera kommuner på felaktiga grunder beviljat 
personer stöd.  
Inte heller för detta har SVT visat grund.  
Nämnden finner mot denna bakgrund att inslagen 
strider mot kravet på saklighet.    
  
Detta beslut har fattats av Kristina Ståhl, Elisabet 
Bäck, Leif Hedman, Jan Holmberg, Nedjma 
Chaouche, Clas Barkman och Berivan Yildiz efter 
föredragning av Gina Lindqvist.   
På granskningsnämndens vägnar.   
 
Kia Hollbrink 

SVT fällda för inslag om 
elöverkänslighet/strålsjuka/mikrovågssyndromet -- nej 
helst ska vi ju inte finnas - vi är bara ca 35.000.000 i 
Europa men det är ju inte så mycket..........Enligt 
Socialstyrelsen 2009 fanns det ca 300.000 i Sverige - 
idag 7 år senare och med en astronomisk utbyggnad 
av det trådlösa kan man iskallt räkna med att 
mörkertalet är mycket större. Man talar om ända upp 
till 15% av befolkningen som mer eller mindre 
skadade och antalet växer för varje dag - men vi finns 
ju inte. Vinstintressena går före hälsoriskerna och 
lobbyisterna jobbar hårt för mobilindustrin.  
 
Kommentar: Det var på tiden att SVT fälldes för 
opartiskhet och saklighet, det är inte första gången de 
går ut med förvrängd eller vilseledande information i 
nyhetsprogram. / Egon R. 
 
 

 
 
  
Dr Barrie Trower – mikrovågsexpert,  
som arbetat inom den brittiska militären i många år. 
Han reser runt och håller föredrag om strålningen. Jag 
har talat med honom vid ett par tillfällen och han 
varnar kraftfullt för och säger följande: De som tillåter 
detta är kriminella och borde sitta bakom lås och bom. 
Om ingen lyckas stoppa detta kommer hela planeten 

att förstöras. Det skadar allt levande i 
längden. Här talar han även om hur man kan 
använda strålningen på människor för att 
framkalla olika symptom och skada 
/ Källa: Kia Hollbrink 20/9 Fb. 
  
 

 
 
Fråga doktorn måste väl ändå vara ett av de 
mest allmänfördummande program svensk 
television kommit upp med. Dom försöker 
babbla ut iden att orsakerna till alla sjukdomar 
är okända och läkemedel enda lösningen. 
Läkemedelsindustrin måste ha tjänat miljarder 
på det där programmet. 
/ Källa: Per Andersson 20/9 Fb Elöverkänslig. 
 
 
 
9 okt. Stormöte med Elöverkänsligas 
förening och Tandvårdsskadeförbundet. 
 
Mötet öppnades av Alf Ahlin, Tf och Egon 
Reiver, Elöverkänsliga och hälsade alla 
välkomna till det gemensamma informations-
mötet, där även allmänheten var inbjudna. 
De informerade om respektive verksamhet, 
som har många gemensamma nämnare. 
 

 
Ann-Marie Lidmark föreläser   . Foto: Egon Reiver.. 
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Därefter tog dagens föredragshållare Ann-Marie 
Lidmark, Stockholm vid och talade i ämnet ”Frisk 
utan medicin”, som var huvudtemat och även titeln till 
hennes senaste bok. 
Cirka 40 personer hade kommit till 
Församlingshemmet i Svarttorp för att lyssna till Ann-
Marie Lidmark, som författare, biolog, 
folkhälsovetare och som ny ordförande för 
Tandvårdsskadeförbundet i Sverige. 
 

 
Ann-Marie Lidmark      Foto: A-L K  Reiver 

 
ADHD och autism, vad är orsaken? 
Kan tungmetaller påverka? 
Finns behandling utan mediciner? 
Kvicksilver och elektromagnetiska fält? 
Orsakerna hur vi drabbas är individuell, liksom våra 
gener kan sättas på och stängas av. 
Vi vet att kvicksilver från amalgam stör den 
biokemiska processen i kroppen och påverkar 
generna. 
Elektromagnetiska fält ökar fria radikaler och 
påverkar tarm- och blodhjärnbarriären. 
 
Vad händer i vår hjärna vid bildning av viktiga 
signalsubstanser och hormoner? 
Signalsubstanser och hormoner är viktiga i 
kommunikation mellan hjärna – mage och tarm, hjärta 
och lungor. 

Ann-Marie talade även om läckande tarm, 
där tarmslemhinnan förstörs av t.ex. gluten 
och limmet försämras mellan cellerna. Gifter 
och protein kan komma in i blodet 
Rätt kost är A och O för vår hälsa, 
kosttillskott och vitaminer utan 
konserveringsmedel, färgämnet och andra 
onödiga tillsatser är en viktig del i vår hälsa. 
Vitaminer som B12, B6, C-vitamin, selen och 
zink är viktigt för vår hälsa, med även D-
vitamin har vi behov av vinterhalvåret. 
 
Det var stort intresse med många frågor från 
åhörarna, som varade långt efter avslutat 
möte. 
Under paus bjöds det på ekologisk frukt. 
Ett uppskattat möte var den stora 
uppfattningen från nöjda åhörare. 
Föreningen hade även lagt ut 
informationsblad, folder och äldre Ljusglimt, 
intresset fanns och ca 50 ex. fick ny ägare. 
 
/ Egon Reiver 
 
 
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern 

Gabriel Wikström  

besökte Jönköping onsdagen den 5 oktober 
2016 för en sjukvårdsdialog med ledningen 
för Region Jönköping. 

Under 2016 besöker han samtliga region- och 
landstingsledningar för att höra hur de 
upplever situationen i hälso- och sjukvården. 

När vården står inför stora utmaningar 
behöver regeringen ta ett större ansvar. 
Dialogen kom att handla om de strategiska 
prioriteringarna inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. 

Kjell O Berggren, Jönköping representant 
Elöverkänsliga och uppvaktade med en 
skrivning, där han undrade över hur mycket 
Regions-och landstingsledningen känner till 
om strål- och elöverkänsligas krav och behov 
inom och av svensk sjukvård- och 
äldreomsorg.  

I skrivningen påpekas de drabbades situation 
att bli starkt exponerade av EMF 
(elektromagnetiska fält) vid ambulansfärd och 
att vistas i de flesta sjukhusmiljöer med all 
trådlös teknik som t ex Wi-Fi, mobiltelefoner 
m.m. 
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I skrivelsen framkommer också vikten av utbildning 
av läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal inom 
området strål- och elöverkänslighet. Korrekt 
vårddokumentation är en viktig faktor.  

Skrivelsen avrundas med några konkreta frågor: 

- Kan regeringen ge information om vad som 
skall gälla vad gäller detta funktionshinder 
och vem ger den informationen? 

- Varför följs inte EU-parlamentets 
rekommendationer i resolution 2011; 1815 
vad gäller lågstrålande zoner?  

- Var finns de vita zonerna i Sverige? 
Skrivelsen kommer att behandlas i rätt forum.  

 

Kjell O Berggren och h Gabriel Wikström                               
Foto: Deltagare i sällskap med Gabriel Wikström 

Anm: Sjukdomssymtom och obehag som kan härröras 
till radiofrekvent strålning ökar i takt med att det 
trådlösa byggs ut. (DECT- telefoner, mobiler, 
 Ipad, Wi-Fi, 4G och 5G) 
Det finns ett stort mörkertal men forskning visar att 
minst 3-4 % av befolkningen är drabbade. Ungefär 
lika många som personer drabbade av diabetes typ 2. 

/ Kjell O Berggren, Jönköping 

 
 
Från ord till handling av Veronica Svensk. 
Hämtat inlägg från Elöverkänsliga, en sluten grupp på 
Facebook. 
Så här förklarade skriver Veronica Svensk i ett mail, 
till över 100 anställda hos sin arbetsgivare, varför jag 
sitter i ett lite annorlunda rum. Bifogar det som tips 
för andra i eventuellt samma situation, här i gruppen. 
Det togs emot bra på min arbetsplats i alla fall.  
 
Hej  
Som kanske inte alla vet, så är jag strålkänslig sedan 
några år, och mår dåligt av de mikrovågor som sänds 
ut från trådlösa prylar såsom mobiltelefoner,            
wi-fi routrar m.m. Jag väljer att skriva om det, för att 
ni ska förstå varför jag behövt sätta upp avskärmning i 

mitt rum, och varför vi brukar be folk att 
stänga av mobilerna eller sätta dem på 
flygplansläge, vid möten jag är med på.  
 
Jag fick tidigare allt större problem med att 
kunna jobba. Dagligen ett brännande tryck i 
huvudet, ont i ögonen, återkommande 
huvudvärk, kognitiva problem (koncentration 
och minne) och en alltmer påtaglig 
utmattning. Tills sist gick det inte längre, trots 
en sanerad och lågstrålande miljö hemma i 
vårt hus. Med vissa avskärmande åtgärder på 
jobbet kunde jag sedan fortsätta arbeta, trots 
vissa kvarstående besvär, men inte förrän nu, 
sedan de sista åtgärderna, mår jag bra igen på 
jobbet.  
 
Vi har nu runt alla väggar i mitt rum satt upp 
avskärmande Swiss-shield-tyg som består av 
silver och koppartrådar, som avskärmar 
mikrovågor effektivt. Innan sista 
uppsättningen, kunde mätvärdena vara 
uppemot några hundra mikrowatt flera gånger 
om dagen (för mycket för mig), trots att jag 
sitter ganska ”på sidan om”. Nu efter 
uppsättningen på alla väggar, är mätvärdet 
under 5 mikrowatt konstant.  
 
Jag har även satt upp swiss-shield-tyg runt 
några av routrarna i taken (de funkar ändå). 
Jag ska sätta upp fler sedan, vid de ställen som 
jag passerar.  
 
Som med all överkänslighet, rinner bägaren 
över, när man utsätts för mycket. Det är mer 
eller mindre mikrovågor överallt idag och det 
ökar hela tiden. Jag klarar vissa nivåer under 
en begränsad tid, även om jag inte alls mår bra 
av det. Att jag själv drabbats kan kanske 
delvis bero på en viss överbelastning sedan 
många år, då jag sovit alldeles intill vår 
trådlösa router hemma, och sovit väldigt 
dåligt.  
 
Jag känner att jag måste berätta det här, för 
min egen skull.  
Så nu vet du varför jag tvingas ha tyg på 
väggarna :-) / Veronica Svensk 
 
Kommentarer på fb:  
Jättebra skrivet Veronica!! Väldigt modigt av 
dig att våga och orka skriva om detta… som 
de allra flesta av oss knappt vet eller tänker på 
att det existerar. 
Du har min fulla respekt o förståelse. Sen kan 
jag av obetänksamhet kanske tänkas glömma 
ibland…men påminn mig om att stänga av 
eller slå på flygplansläge i så fall…jag tar inte 
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illa upp ϑ 
 
Hej! vad tråkigt att du har sådana problem – måste 
vara oerhört jobbigt i den tid vi lever i! 
Bra att du berättar – å jag hade du inte hört eller sett 
något om det… Tur vi har schysst arbetsgivare… 
Jag hoppas du alla åtgärder fungerar så du kan må bra 
på jobbet ϑ 
 
Hej Veronica! 
Vad jobbigt du har haft det, och fortfarande har.. Så 
starkt av dig att berätta! 
Stor varm kram Elisabeth 
 
Hej. Det är både bra och starkt av dig att berätta. Vi 
behöver större förståelse för Sjukdomar och annat 
som inte syns. Jag lider själv av bipolär sjukdom och 
har valt att inte berätta. 
Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Kanske för 
att sjukdomar av denna typ ofta nämns i media 
’psykfall’. Ha det bra. / Maria 
 
Hej Veronica Tack för att du delar med dig om din 
erfarenhet om strålöverkänslighet!  
Jag har förstått att det här är vanligare än vad många 
tror och att många kanske lider av det utan att förstå 
varför, eftersom det saknas kunskap om det. 
Det låter jättebra att arbetsgivaren tar sitt ansvar för 
att skapa en vardag som fungerar för dig. Och jag 
hoppas att vi kollegor ska komma ihåg och respektera 
dig genom att stänga av mobilens strålning. 
Med vänlig hälsning / Carin 
 
Hej! Starkt av dig att berätta. Hoppas att allt löser sig 
till det bästa. / Hälsningar Ann-Charlotte 
 
Det var fint av dig att berätta =) 
Skönt att höra att strålningen minskat mycket med 
sista typuppsättningen. /Susanne 
 
Hej Veronika Vilken bra information, starkt gjort av 
dig att berätta om din situation. Hälsningar Anna 
 
 
Egon-kommentar: Mycket bra gjort av Veronica och 
det är så glädjande att läsa om förståelse från hennes 
kolleger/vänner.  
Att Veronica visar ett ansikte om att vara strålnings-
känslig, är superviktigt för att folk ska ha möjlighet att 
förstå ”all mystik inom syndromet” elöverkänslighet.  
Syns vi så finns vi, syns vi inte så finns vi inte, så är 
den bistra verkligheten i vår vardag.     / Egon R. 
 
 
 
 
 
 

28 oktober. Rosensalen i Jönköping. 
Deltagare från föreningen var Kjell Ö 
Berggren och Egon Reiver. Mötet inleddes 
med att Mia Frisk hälsade alla välkomna   
Mötet var en dialog mellan Region 
Jönköpings län och organisationer / 
patientföreningar. 
Bland annat kom frågan upp varför 1177 inte 
tar upp en funktionsnedsättning som 
Elöverkänslighet? Svaret blev, kan inte svara 
på det. 
Det visar sig tydligt av elöverkänslighet är ett 
laddat ord, man är obekväm med andra ord. 
Som följdfråga ställde jag om det fanns någon 
ansvarig person, visst fanns det och henne ska 
ta kontakt med inom kort. 
Det är att konstatera att tillgänglighet är ingen 
självklarhet för många med 
funktionsnedsättning och det vill jag gärna 
återkomma med till en nästa träff. / Egon R. 
 
 
 
 
2 november.   
Möte med Folkhälsomyndigheten i Solna. 
 
Resan börjar med buss för undertecknad till 
Jönköping, där jag möttes upp Ingrid 
Berggren och Ulrika Åberg, för fortsatt 
gemensam resa i bil till Stockholm dagen före 
mötet med Folkhälsomyndigheten.  
Väl framme på kvällen var att installera oss 
för natten till morgondagens viktiga möte, 
som Ingrid Berggren lagt ner många 
förberedande timmar inför. 
 
Deltagare på mötet den andra november var 
enhetschef Agneta Falk Filipsson och utredare 
Fredrik Haux från Folkhälsomyndigheten, 
samt Ingrid Berggren, Jönköping, Ulrika 
Åberg, läkare, Skövde och Egon Reiver, 
Eksjö, som representerade Elöverkänsligas 
Riksförbund. 
Mötet inleddes med en kort presentation m.m. 
av samtliga innan det primära samtalet 
inleddes.  
 
Kort fakta om FHM, som bildades 1/1 2014 
som en nationell kunskapsmyndighet med 
övergripande ansvar om folkhälsofrågor. 
Verksamheten bedrivs i Solna och Östersund 
och har ca 490 anställda. Deras uppdrag är att 
utveckla och stödja samhällets arbete med att 
främja hälsa, förebygga och skydda mot 
hälsohot, de fäster också stor vikt vid de 
grupper som löper stor risk att drabbas av 
ohälsa. 
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De samlar in och analyserar data psykisk hälsa, 
levnadsvanor fysik miljö. En punkt som undertecknad 
fastnade för var att FHM ska främja miljöns positiva 
påverkan på människors hälsa och förmedla den 
kunskap om miljöns betydelse om hälsan, samt att 
förse regering och statliga myndigheter med 
kunskaps- och beslutsunderlag. 
Även om det låter glasklart och är vackra ord, så har 
vi en lång resa framför oss tills vi når ett mål. Men det 
viktiga med mötet var att vi har fått en bra 
kontaktkanal och en dörr öppnad på glänt till FHM.  
 
Fredrik Haux från FHM påpekade också att alltför lite 
har hänt under de 15 år han jobbat med 
elöverkänslighet i miljöfrågor. 
Efter information om Elöverkänsligas Riksförbund, 
det arbete, stöd och frågor ELRF driver för 
medlemmar och dess närstående, att verka för att göra 
samhället mer tillgängligt, att sprida information och 
påverka samhället så att vårt funktionhinder kan bli 
erkänt inom alla samhällssektioner. 
 
Ingrid presenterade ett antal frågor och inlägg om att 
vara elöverkänslig person i samhället, om det stöd och 
den hjälp vi bör få och att det är vi som har 
kunskapen. Varför ignoreras elöverkänslighet och 
varför är det så svårt att få en diagnos för just 
elöverkänsliga? 
 
Ingrid stred också för att någon form av arbetsgrupp 
ska bildas, där man utvecklar frågorna om 
elöverkänslighet, med deltagare som besitter berörd 
kunskap från ELRF, FHM och externt kunniga 
personer. Detta önskemål kunde inte FHM ta åt sig, 
men möjlighet till fortsatta samtal finns för alla 
organisationer. 
 
Ulrika talade om patentfrågor rörande elöverkänsliga, 
som hon arbetat med under ca 15 år. Om de problem 
som finns idag inom sjukvården, att kunna vara 
uppkopplad eller bli utesluten från samhället. I ett 
informationsblad som Ulrika lämnade över står det: I 
digitaliseringens spår försvinner brevlådor och 
kontakter med politikers goda minne. Samtidigt växer 
klyftorna mellan starka och svaga grupper, över en 
miljon människor i Sverige är inte med på tåget. Vem 
tar ansvaret? 
 
Undertecknad tog upp att när mobilstrålningens 
hälsorisker ignoreras från flera myndigheter, så måste 
berörda myndigheter m.fl. redan i dagsläget informera 
tydligare om de risker EMF innebär för befolkningen. 
Jag påpekade att vid installation av fjärrvärme i hus, 
informeras inget om risk för vagabonderande 
strömmar. Vagabonderande strömmar är ett problem 
som påverkar alla utsatta människor, inte bara 
elöverkänsliga. 

När nu FHM ger råd och information till 
bl.a. kommuner, (även om ansvaret vilar på 
husägaren) så är det en hälsofråga om god 
boendemiljö. Kommunerna talar bara idag om 
att fjärrvärmen som en bra miljöfråga och 
utelämnar vagabonderande miljöproblem. 
 
Fredrik tyckte frågan var intressant, gjorde 
anteckningar och vill går vidare med det. Vad 
vill vi ha sagt med det?  
Jo, att även de små och kanske självklara 
frågor är viktiga att lyfta fram och alla ”vi 
som experter” i ämnet, kan på olika sätt 
påverka och lyfta från våra frågor.  
 
Att se möjligheter och komma med förslag 
och lösningar gör att Elöverkänsligas 
Riksförbund får kanske större dignitet i många 
frågor och vi kan nå våra etappmål, bir för bit. 
Under mötets gång lämnade vi över mycket 
information i text till FHM, så även senaste 
Ljusglimt, sammanfattning av Biointiative 
Report 2012, Resolution 1815 och ELRF:s 
informationsfoldrar.  
 
Mötet var i en mycket positiv anda och 
personligen upplevde jag detta som en bra 
början, även Ingrid sa att nu är vi på ruta 1 och 
vi ska gå vidare. 
/ Egon R. 
 
 
 
 
 
4 november. Föreläsning om osynlig 
funktionsnedsättning i Immanuelkyrkan i 
Jönköping, från föreningen deltog Willis 
Aztor. 
Mötet inleddes av ordförande för Kommunala 
rådet – funktionshinderfrågor (KRF).  
Det fanns två föreläsare denna dag, först ut 
var Milvi Gotthardsson, som diagnosen MS 
och talade man hur det är att leva med 
kognitiva funktionsnedsättningar.  
Efter kaffepaus berättade Sonia Elvstål om att 
mista sitt ben i vid olycka. Hon jobbar nu som 
inspirationsföreläsare, hon har tidigare 
medverkat i SVT:s tidigare program ”Mot 
alla odds”. 
Willis upplevde informationsdagen som både 
trevlig och intressant.   / Egon 
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OBS! Medlemsmöte söndagen 4 

december kl.13.00 med jultallrik  
 
i Församlingshemmet, Svarttorp, som 
visade sig ha mycket bra miljö för alla 
(vid vårt mötet 9/10).  
Vi umgås tillsammans och avnjuter en 
jultallrik, i gemenskap m.m. 
För dej som har möjlighet och vill komma,  
>måste en föranmälan ske till 

• Willis Aztor, 073-0584088, tala in 
din intresseanmälan i telefonsvar. 

  
• eller Egon Reiver, 0381-10110 alt. 

egon@reiver.se 
 
Senast söndag 27/11. 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till 
en trevlig gemenskap.   / Egon R. 
 
 
 
 
 
Föreningens bibliotek för medlemmar. 
 
Låne-böcker: 
 
Frisk utan medicin.      Ann-Marie Lidmark 
 
Innan bubblan brister Örjan Hallberg 
 
Mobikett….                   Sven Rollenhagen 
 
Den självläkande människan  

            Sanna Ehdin Anandala 
 
Är de verkligen sjuka?    Ann-Marie Lidmark 
 
Spelet om 3G  Mona Nilsson 
 
Mobiltelefonins hälsorisker Mona Nilsson 
 

Ett vackert fängelse             Gunilla Ladberg 
 
Mörkläggning                      Gunni Nordström 
 
Kanariefågeln ryter Ingrid Franzén 
                 Margareta Dahlberg 
 
Livskvalitet  Alf E Sjöberg 
 
Varsågod nästa                  Margareta Molius 
 
Smärta i fokus  Karin Öckert 
 
Gluten och mjölk Micke Skribent 
 
Att vara jordad Clinton Ober,  
                                S. T. Sinatra,  M. Zucker 
 
Bostad och hälsa               Ragnar Forshufvud 
 
 
 
DVD: 
Gilla läget, om att vara elöverkänslig.  
Av Helen Aastrup Samuels 
 
För dej som är intresserad att låna någon av 
böckerna, var vänlig ring 073-058 40 88 och 
tala in ditt meddelande och vem du är eller 
skicka SMS.  
 
Du kan även skriva brev till Marianne Aztor 
och berätta önskad bok m.m. 
Som alternativ kan du även fråga efter den på 
ditt kommunala bibliotek, som bör ha den 
hemma eller så tar den hem den till dej.  / 
Styrelsen. 
 
 
 
OBS! Av tradition brukar vi ha 
föreningens årsmöte sista söndagen i 
februari, så förväntar vi oss också 2017, 
beslutet kommer att tagas vid nästa 
styrelsemöte. 
 
Reservera ändå den dagen, det är du som 
medlem som med din röst kan påverka 
föreningen i alla frågor. 
 
Har du några synpunkter eller 
information, som du vill berätta om, hör av 
dej till någon av oss i styrelsen. / Egon R. 
 
 
Må så gott / Styrelsen. 
 



Svarttorp kyrka och församlingshem ligger ca 6 km 

norr om Lekeryd, väg 986 i riktning mot Linderås.

Vi samlas söndagen 4 december 2016 kl. 13.00

i Församlingshemmet, Svarttorp, (mitt emot kyrkan).

Medlemsmöte med Jultalrik
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