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Elöverkänsligas 
Förening i 
Jönköpings län 

 
M E D L E M S – B L A D         

Nr 5 - 2017 
 

       
Ordförande har ordet: 
 
8 – 9 september är det 
planerat ordförandemöte för 
Elöverkänsligas Riksförbund 
på Fredshammar 
Vandrarhem, ca 1 mil nordost 
om Orsa i Dalarna. 
Samma plats som vi hade 
vårens Förbundskongress. 
 
Under oktober är tanken att vi 
drar igång en studiecirkel i 
föreningens regi, så hör av dej 
snarast med din 
intresseanmälan till mej. 
Plats och lokal väljer vi när vi 
ser antalet deltagare och 
bostadsort, mest troligen är att 
vi alternerar plats som passar 
bäst. 
Kostnaden är gratis. Se vidare 
sidan 3.  
 
 
 

Vem styr våra 

miljöförutsättningar? 

Visst börjar fler och fler 
intressera sig för vår miljö, 
förståelsen för miljökänslighet 
ökar sakta men säkert, man 

behöver inte vara 
miljöaktivist, ha annorlunda 
uppfattning eller 
”sinnesförvirrad” för att inse 

hur viktigt det är att vara rädd 
om vår miljö. 

Situationen för många 
människor med 
miljökänslighet, har börjat 
accepteras mer i medierna nu 
än tidigare, men fortfarande är 
det mycket sparsamt med att 
belysa problemet mer 
objektivt.  
De är allt för många som inte 
tas på allvar och behandlas 
som arbetsoförmögna på 
grund av överkänslighet, en 
överreaktion som de påverkas 
av i den dagliga miljön. 
Överreaktion/känslighet kan 
förknippas med symptom från 
nötter, smak och doftämnen, 
mögel, olika kemikalier och 
bekämpningsmedel, 
elektromagnetiska fält och 
elektromagnetiska strålning. 
Den globala industrin förnekar 
det mesta av detta som inte 
något problem, för dem gäller 
det att det inte finns någon 
erfarenhetsmässig eller 
beprövad vetenskap, som 
pekar på att industrin har fel. 
Orsaken till att människor 
reagerar eller överreagerar 
finns inte, miljökänslighet är 
bara intressant i den mån 
läkemedelsindustrin kan vara 
med och tjäna stora pengar. 
vid olika symtom av allergier.  
Ett annat erkännande är 
försiktighetsprincipen från 
SSM Strålskyddsmyndigheten, 
som talar om att hantera 
trådlös teknik med eftertanke.  
Alla tusentals 
forskningsrapporter från 
många oberoende forskare, 
förnekas som ej trovärdigt. De 
forskare som lägger fram nya 
rön om miljöproblem och går 
emot industrins vinstintressen, 
straffas med att förpassas ut i 
kylan och de forskningsanslag 
som tidigare gällt är helt borta. 
Hur miljökänslighet uppstår 
hos vissa människor är inte 
helt klart, men 
metallförgiftning från 

amalgam kan vara en 
förklaring som ger en lägre 
immunitet eller mer 
mottaglighet, kan vara en 
logisk förklaring. En människa 
med nedsatt motståndskraft 
blir mer mottaglig för yttre 
påverkan och är känsligare än 
andra. Som exempel på 
elektromagnetiska fält, 
magnetfält från kraftledningar, 
radiovågor från mobiltelefoner 
och annan trådlös teknik. 
För ungefär 15 – 20 år sedan, 
betraktades problemet mer 
seriöst, när någon började 
berätta om obehagliga 
känningar i närheten av 
elledningar och 
mobiltelefoner. 
Televerket/Telia och Ericsson 
var mycket medvetna och 
involverade i det nya 
problemet, men allt eftersom 
problemet växte i styrka, intog 
företagen en helt ny position 
när det ekonomiska intresset 
kunde bli ett problem. 
För den som reagerar på 
elektromagnetiska fält och 
strålning, kan livet förändras 
dramatiskt, livet blir mer 
ensamt och isolerat, att 
försöka undvika det man blir 
sjuk av blir mer än jobbigt, 
man äger en miljökänslighet. 
Många tvingas lämna jobb och 
karriär och många blir på ett 
eller annat sätt 
arbetsoförmögna, eftersom 
elöverkänslighet inte är erkänd 
som sjukdom av 
myndigheterna, utan endast 
som en funktionsnedsättning. 
Elsanering i bostaden är oftast 
ett minimikrav, de flesta som 
har ekonomiska möjligheter 
föredrar att bo i eget hus, 
avskilt från annan bebyggelse. 
Boendefrågan är acceptabelt 
för många av el- och 
strålningskänslighet, men för 
de som är mest drabbade av el- 
och strålningskänslighet, är 
boendet ett provisorium, för 
några ett rent ruckel som de 
ofrivilligt måste bo i. Att 2017 
måste bo under sådana 
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förhållande, är mer än 
skamligt och ett brott mot 
mänskliga rättigheter, inga 
kommunala myndigheter 
anstränger sig nämnvärt i 
denna frågan, de ser åt ett 
annat håll, det är ju smidigast 
så. 
För mej är det helt främmande 
och oförklarligt, är samhället 
korrupt? Vad finns svaret och 
varför söker man inte kunskap 
hos dem som har 
livserfarenheten? Detta må 
vara en liten del i ett stort 
globalt miljöproblem, som har 
sin egen törnrosasömn. 
Vad händer när bubblan 
spricker, en bubbla av 
miljökänslighet. 
 
/ Egon Reiver 
 

 
 

Nu är det hög tid 
att anmäla  
dej till 
sommarfesten! 
 
 

 
 
3 september 2017 kl.13.00 i 
Norra Sandsjö 
församlingshem, (Nässjö 
kommun) för dej och alla 
andra medlemmar, som har 
möjlighet att möta upp. 
 
Lokal är bokad och vi träffas 
under gemytliga former, 
umgås och äter lite gott 
tillsammans.  
Programmet innebär att vi ska 
umgås tillsammans det blir 
någon form av underhållning 
och information. 

Så missa inte detta tillfälle, 
utan möt upp till föreningens 
trivselträff i sensommarens 
tecken. 
 
Församlingshemmet ligger vid 
Norra Sandsjö kyrka, länsväg 
128, mellan Stensjön och 
Sävsjö i Nässjö kommun. 
 
Är du osäker om resväg, hör 
av dej till någon du känner, 
styrelsen m.fl. 
 
Anmälan om deltagande till 
Egon Reiver på  
e-post egon@reiver.se,  
brev: Sandhemsgatan 7, 
57535 Eksjö eller 
telefon: 0381-10110 
 

Varmt välkomna.  / 
Styrelsen 
 
 
 
OBS! 
Söndagen 15 oktober 
kl.14.00  
i Missionskyrkan, 
Kaxholmen. (Gamla 
Riksettan, norr om 
Huskvarna), har vi 
gemensamt medlemsmöte 
för Tandvårdsskade-
förbundet och Elöver-
känsligas förening i 
Jönköpings län. 
Även medlemmar från våra 
grannlän är mycket 
välkomna! 
 

 
          Katharina Krusell 
 

Som gästtalare har vi bjudit 
in Katharina Krusell, Mjölby, 
som även är ledamot i 
Strålskyddsstiftelsens styrelse. 
Katharina kommer tala om 
miljöfrågor som berör vår 
funktionsnedsättning, samt om 
5G – som nu ska testas utan 
hänsyn till miljöbalken. 
 
Efter kommer det ordnas en 
frågestund från åhörarna. 
Missa inte chansen att komma 
och lyssna till högaktuella 
information.  
Som ordförande i föreningen 
ser jag mycket fram emot att 
Katharina kan komma. 
 
Katharina har arbetat med 
miljöfrågor i 13 år.  
Hon är i dag 
byrådirektör/miljöskydds-
handläggare vid 
miljöskyddsenheten på 
Länsstyrelsen Östergötland. 
Hon har arbetat med tillsyn 
och prövning av anläggningar 
inom bland annat 
avfallsområdet, som 
samordnare för 
Miljösamverkan Östergötland, 
som avfallsexport i EU-projekt 
samt med inventering av 
förorenade områden.  
 
Idag ligger fokus på prövning 
av miljöfarlig verksamhet.  
Hon har en 
civilingenjörsutbildning i 
Teknisk Biologi vid Linköpings 
Universitet och har även 
arbetat med forskning och 
utveckling vid Institutet för 
Teknisk Kemi, Universitetet i 
Hannover.  
Hon har under senare år 
också arbetat med 
strålskyddsfrågan.   
Källa: Strålskyddsstiftelsen. 

 

Varmt välkomna.  
 / Styrelsen 
I samarbete med Tf. 
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Studiecirkel om 5G 
och annan trådlös 
teknik. 
 
Studiecirkeln planeras för 
föreningens medlemmar, att 
under 5 kvällar hösten 2017, 
förslag tisdagskvällar vecka 43 
- 47. 
Hör av dej till egon@reiver.se 
eller på telefon 0381-10110. 
Studiecirkeln är under 
planering, lokal och material 
ska vara klart i god tid innan. 
Så skriver Mona Nilsson på 
Strålskyddsstiftelse: 
Vad vet vi om 5G:s effekter 
för hälsan och miljön? 
5G är ett enormt 
risktagande med folkhälsan: 
 
Det saknas helt en miljö- 
och hälsokonsekvens-
utredning där de potentiella 
hälso- och 
miljökonsekvenserna av den 
planerade ökningen av 
mikrovågsbestrålning som 5G 
tillsammans med redan i dag 
befintliga system (3G, 4G, 
GSM, WiFi, TV/radiomaster, 
radar m.m.) innebär för 
människors hälsa och för 
miljön utretts på ett objektivt 
och opartiskt sätt. 
 
Det saknas helt en opartisk 
och objektiv utredning om 
hälso- och effekterna av enbart 
5G och dess använda 
frekvenser.  
5G innebär sannolikt en 
mycket kraftig ökning av 
strålningsexponeringen av alla 

människor i Sverige i alla 
åldrar.  
 
Forskare varnar redan för 
allvarliga effekter för ögon 
och hud eftersom dessa organ 
drabbas särskilt av extremt 
höga mikrovågor (extremt 
höga frekvenser upp till 100 
GHz). 95 GHz används i 
“Active Denial Systems”, för 
att skingra folkmassor och 
demonstranter.  
Den utsända strålningen leder 
till outhärdlig smärta i huden. 
 

 
”Medborgarna kommer att 
delta i ett gigantiskt 
experiment med 
millimetervågor som de inte 
har gett sitt medgivande 
till”, säger den amerikanska 
experten och professorn Devra 
Davis som konstaterar att 
svettkörtlar i huden reagerar 
på strålningen som antenner 
som kan ta emot strålning. 
Experter inom EMF Scientists 
appeal som under 2015/2016 
undertecknat en gemensam 
appell för bättre skydd och 
bred information till 
människor om hälsoriskerna 
med elektromagnetisk 
strålning, har sänt en skrivelse 
till den amerikanska 
myndigheten FCC, i vilken de 
uttrycker samma farhågor som 
Strålskyddsstiftelsen gällande 
5G och begär att hälso- och 
miljörisker utreds. Länk. 5G 
strider mot miljölagstiftningen 
 
Enligt svensk miljölagstiftning 
gäller att om det finns skäl att 
anta ”olägenheter”, vilket det 
finns i mycket stor omfattning 
(se referenslista) ska 
försiktighet gälla.  

 
Om det finns risk för att 
verksamheten kan befaras 
försämra det allmänna 
hälsotillståndet, vilket det 
finns, (se referenslista) får 
verksamheten inte 
beviljas/bedrivas.  
 

 
Miljöbalkens 2:a kapitel § 10: 
”Om en verksamhet eller 
åtgärd är av synnerlig 
betydelse från allmän 
synpunkt kan regeringen 
tillåta denna, även om 
förutsättningarna är sådana 
som anges i 9 § andra stycket.  
Detta gäller dock inte om 
verksamheten eller åtgärden 
kan befaras försämra det 
allmänna hälsotillståndet.” 
 
Bevisningen är stark att 
strålning från trådlös teknik 
medför avsevärda hälsorisker 
redan före det kraftiga 
tillskottet av det planerade 5G-
experimentet.  
 
Misstankarna är därför också 
mycket starka för att ett 
ytterligare kraftigt tillskott av 
mikrovågs-strålning kommer 
att skada väldigt många 
människor och orsaka många 
människors utslagning och 
förtida död. 
Källa: Strålskyddsstiftelsen. 

 
 
 

Sommaren 2017 
 

är på sin sluttamp, bra eller 
dålig sommar vilar på olika 
upplevelse.  
För egen del tycker jag 
sommaren i stort varit skön. 
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Sommaridyll          Foto Egon R. 

 
Att se möjligheter, är ett bra 
sätt att gå vidare till nya 
tänkbara mål, var så jag 
avslutade förra Medlemsbrevet 
med och visst är det så - Livet 
är här och nu!  
  
Att njuta av sommaren 
behöver inte bli någon 
kostsam historia. När 
plånboken känns tunn är 
”lågbudgetsemester” ett bra 
alternativ, att få möjlighet att 
njuta av allt som finns runt 
omkring oss. Det finns mycket 
att se och uppleva i det 
närområde som vi lever i.  
 
Att besöka olika platser, där 
tiden kanske stått still eller 
nästan still i många år och 
lågstrålning är en verklighet, 
att ströva omkring i naturen 
och bara få njuta.  
 

 
Historisk upplevelse.  Foto: Egon R. 

 

Det stärker både kropp och 
själ och det behöver vi när allt 
går på högtryck och 
strålningsmiljön är så hög i 
våra tätorter och städer. 
 

 
Utsikt på Vrångö. Foto: A-L Reiver 

 

Att båtluffa i Göteborgs södra 
skärgård för en dag var en 
riktig upplevelse, dessutom en 
lågbudgetresa. 
Vi steg på färjan vid 
Saltholmen (intill Långedrag i 
västra Göteborg) och åkte till 
ön Vrångö, där vi gick iland 
för att ströva på smala stigar 
och vägar. På Vrångö var det  
bra lågstrålande miljö.  
 
Att ha med mat och dryck i 
ryggsäcken är en god 
förutsättning för en lyckad 
upplevelse, det fanns gott om 
många fina platser, där vi 
kunde njuta av ryggsäckens 
goda innehåll. 
 
Efter Vrångö fortsatte vi 
båtfärden till Styrsö, som har 3 
hamnar, vi valde den södra 
och fortsatte vandra i en bilfri 
miljö, där bara cyklar, 
flakmoppar och golfbilar 
tillhörde öarnas färdmedel. På 
ön fanns en mobilmast, den 
störde oss inte då vi snabbt 
passerade den och var snart i 
radioskugga mellan berghällar 
och grönskande vegetation. 
Ett resmål vi gärna besöker 
fler gånger. 
 

 
Rätt utrustning.  Foto: A-L Reiver 

 

Jag våga nog påstå att många 
av våra medlemmar har 
förutsättningar att besöka 
likvärdiga platser i vårt 
underbara Sverige, det finns 
”vita områden” som kan ge 
optimal upplevelse och 
välbefinnande. 
 
För att vara garderad är det 
inte helt fel, att ha en keps 
eller hatt med skyddstyg eller 
ett litet skyddstyg i 
ryggsäcken, om något oväntat 
skulle uppenbara sig. 
 
Även resor med färjorna gick 
det bra, vi satt på akterdäck, 
som visade sig ha lägre 
strålningsvärden än i salongen 
på nedre plan, som hade högre 
värden och folk som satt där 
och var uppkopplade. 
  
/ Egon R. 
 
 
 

 
 

Europarådet: Informera 
brett om riskerna med 

trådlös teknik! 

Starta informationskampanjer 
som informerar brett om 
riskerna med mobiltelefoni 
och trådlös teknik, särskilt 
riskerna för barnen, 
rekommenderade Europarådet 
2011. 
 
Använd inte trådlösa nätverk i 
skolor och förskolor. 
 
Skapa särskilt lågstrålande 
område som är skyddade från 
strålning för de elöverkänsliga. 
 
Sänk gränsvärdet radikalt. 
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Det är några av 
rekommendationerna från 
Europarådet 2011 i resolution 
1815. 
 
Sverige har genom sitt 
medlemskap på förhand 
förbundit sig att följa 
Europarådets 
rekommendationer, men så 
görs inte. 
Rekommendationerna 
ignoreras och följs inte alls. 
Källa: Mona Nilsson, SSS. 
 
Kommentar:  
Inget politiskt parti i Sverige 
arbetar för att stödja och leva 
upp till resolution 1815, 
tvärtom förnekas verkligheten 
och anses inte som skadligt.  
 
Svenska politiker borde 
skämmas, en gång vart 4:e år, 
ber de att vi ska lyssna till 
deras vackra valtal, om guld 
och gröna skogar. 
Mellan varje valperiod är det 4 
år, 4 år där de flesta politiker 
vägrar att lyssna på vad el- och 
strålningsdrabbade människor 
har att berätta om, att berätta 
om sin vardag och de problem 
som finns. 
 
För dem är demokrati ingen 
dialog, utan en monolog, (som 
alltid utgår från dem)..  
Fy skäms, de som ska 
representera svenska folket. 
 
De få politiker som lyssnar 
och visar förståelse och empati 
för el- och strålnings-
överkänslighet, blir snart 
nedtryckta av den stora 
politiska skaran, partipiskan, 
massmedia med flera, som går 
telekomindustrins ärende. 
 
För mej betyder detta 
avancerad mobbning, en ren 
mobbning som riktar sig till 
många personer med 
funktionsnedsättning, som el- 
och strålningsskadade. 
/ Egon Reiver. 

 

 
 
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 
 
 
Vill du låna böcker, hör av dej 
med SMS eller tala in: 
 
Willis mobiltelefon  
073-058 40 88,  
Eller skriv brev: 
Marianne Aztor 
c/o Andersson 
Bäckadal, Vireda by 
561 96 Lekeryd 
och berätta om den bok du 
önskar låna. 
 
                          / Styrelsen. 
 
 
 
Har du några frågor, skriv 
gärna ned dem och skicka till 
någon av oss i styrelsen. 
 
Egon Reiver, ordförande 
 
Ingrid Berggren, v. ordförande 
 
Per-Åke Nordenhög, sekr. 
 
Marianne Aztor, kassör 
 
Eva Mari Ohlsson, bitr. kassör 
 
Willis Aztor, ledamot 
 
Henrik Thurén, ledamot 
 
Therese Pilht, ledamot 
 
Vi alla tillsammans gör 
föreningen starkare och nå 
våra gemensamma mål. Allt 
för medlemmarnas bästa. 
 

/ Styrelsen 



Bilaga till Medlemsbladet 5-2017. 

Insändare i Jönköpings Posten under våren och sommaren 2017 

 

 

 



 

 

 

 



ELÖVERKÄNSLIGHET: Gränsvärdet måste sänkas. 

 

Tack för de bidrag vi fått publicera, då de flesta av oss inte har tillgång till JP Jönköpings Posten. 

 

 

Vägskiss till Norra Sandsjö Församlingshem, sommarfesten 3 sept. 2017 

 

Ta det lugnt i trafiken! 


