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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 
 

M E D L E M S – B L A D - Nr 4 - 2018 
 
 

     Ordförande har ordet: 
Vi har hört det förr: En lång het sommar, både 
som vi upplevt tidigare och som spännande 
amerikansk TV-serie för länge sedan. 
Allt har 2 sidor, så också med vädret, något vi inte 
kan påverka. Den närmaste påverkan är 
individuellt, att göra det bästa i egen sak och jag 
hoppas att de flesta av oss har kunnat njuta en hel 
del ändå. Inför kommande höst är mycket på 
programmet för vissa av oss. Det är viktigt att vi 
möter upp på våra träffar, en styrelse behöver 
medlemmarnas idéer och förslag. 
 
 

 
 
11 juni var det uppföljning av bidragsmedel, då 
Region Jönköpings län genomförde ett 
protokollfört möte med bl.a.  Elöverkänsligas 
Föreningsverksamhet och räkenskaper. Jönköping 
representerades av folkhälsochef Jesper Ekberg, 
folkhälsoplanerare Mattias Jonsson och utredare 
Maria List-Slotte.  
Från Elö-föreningen var ordförande Egon Reiver, 
som fick berätta om verksamheten, om den 
information som vi bedriver och tillhandahåller 
vid bl.a. utställningar på bibliotek, utskick till 
beslutfattande politiker m.m. 
Undertecknad berättade även att många av våra 
medlemmar är helt utestängda från olika 
samhällsservice, som att åka tåg, buss övriga 
allmänna kommunikationsmedel, att gå på bio, 
teater och mycket annat som anses vara en 
självklarhet för gemene man m.m. 
 
På frågan om samarbete och förståelse med 
myndigheter har blivit bättre?  
Svaret är både ja och nej. 
På ja i vissa fall och nej på många andra 
områden, där ruta 1 fortfarande gäller. 

 
Retorik är ett bra och viktigt verktyg, som vi 
måste lära oss använda mer effektivt. Vad hjälper 
det att stå och skrika ut våra problem, om inte de 
som lyssnar förstår eller respekterar vår 
andemening och budskap? 
 
Mötet hölls i en trevlig och hjärtlig anda, Egon 
avslutade med att berätta vikten av det bidrag 
föreningen får från Region Jönköping, som är 
mycket viktig för att lyckas nå ut i vår 
verksamhet. Ett lägre bidrag genererar mindre 
möjlighet att bedriva en effektiv information om 
el- och mikrovågsstrålning och de problem det 
skapar.  
 
Ett större ekonomiskt bidrag ger större 
möjligheter att nå ut med all vår information och 
som avslut framförde Egon föreningens tack för 
det stöd och ekonomiska bidrag föreningen får. 
Utan det hade vi inte kunnat bedriva vår viktiga 
verksamhet.        / Egon Reiver. 
 
 
 
 
Att våga är att förlora fotfästet en stund. 
Att inte våga är att förlora sig själv, så skrev 
Sören Kirkegaard (1813-1855) på sin tid. 
 
För cirka 12 - 13 år sedan var vi senast i Österlen, 
ett par år innan min hustru blev drabbad av EMF 
och mikrovågsstrålning. Allt efter tid har hon 
återhämtat sig (steg för steg) till så mycket bättre, 
från december 2008, när allt ”föll samman”. 
Nu kändes tiden mogen, jag kollade upp om 
campingplatser utan Wi-Fi, med det var i stort 
omöjligt, över allt fanns Wi-Fi, så det var bara att 
testa och se. Vi åkte med bil, husvagn och cyklar 
till Österlen, funkade det inte var det att köra 
vidare, allt brukar ordna sig. 
 

 
 
I sydostligaste delen av Österlen ligger Borrby-
strand, här fanns utrymme för alla, kilometerlånga 
sandstränder att ströva på, sola och bada. 
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Badstranden hade skaplig miljö, även på vissa 
delar av campingen var det lägre Wi-Fi strålning, 
vi fick hjälp att byta till en bra uppställningsplats 
för vår husvagn och det fungerade mycket bra, 
(längre ifrån Wi-Fi sändare och radioskugga från 
andra vagnar). 
Österlen består av så mycket mer, från ljuvliga 
Ystad – Sandhammaren – Skillinge – Simrishamn 
och Kivik m.fl. platser. 
 

 
 
Här i Vik, (norr om Simrishamn) ligger dofter 
från rosor, ett brusande hav och den ljumma 
sommarvinden med sin smekande beröring, då är 
man tacksam och njuter av allt. 
Här kan man bli påmind om Gotland, en del 
gemensam kultur o.s.v. Här finns konst och 
aktiviteter efter skilda smak och önskemål. 
 

    
 
Vår resa i Österlen varade en vecka, allt fungerade 
och miljön i husvagnen var mycket bra och det är 
en förutsättning när mikrovågsstrålningen finns 
lite över allt. Med mod och planering kan man 
övervinna en del hinder, bara det finns 
förutsättning för bra återhämtning, vila, bra mat 
och ta allt som det kommer. 
 

   

Stranden i Borrbystrand på Österlen. 
 
Med vår semesterupplevelse vill jag berätta att allt 
inte är kört för många av våra medlemmar, vi har 
olika förutsättningar, stöd och hjälp. Men för en 
del saknas tyvärr den förutsättningen och 
möjligheten blir då något annat.  
/ Egon Reiver, sommaren 2018. 
 
 
Det kom e-post 2018-07-19, som jag lägger in: 
Lågbestrålade platser för semester eller 
boende i Sverige 
Hej kära föreningar m.fl., vi får relativt många 
frågor till förbundet, inte minst utomlands ifrån, 
som handlar om lågstrålande zoner/platser i 
Sverige.  
Det gäller både människor som vill hitta en mer 
lågbestrålad plats att bo på men även de som är 
ute och reser eller semestrar och önskar hitta 
hotell eller liknande där miljön är bra. 
 
Se några exempel längst ner i detta mejl, 
meddelanden som inkommit bara senaste 2 
månaderna (på engelska, men jag har även 
översatt till svenska för er som så föredrar). 
 
Förbundet underhåller inte någon officiell lista på 
lågbestrålade platser vilket bland annat beror på 
att det vore olyckligt om en sådan lista hamnade i 
fel händer. Mitt tips till dem som hör av sig har 
normalt i stället varit att man införskaffar en egen 
enkel mätare och själv letar upp platser som 
verkar lämpliga att vistas på.  
 
Har ni några tankar kring detta?  
Man kanske kan lägga upp någon information på 
förbundets hemsida, någon generell text, typ:  
"Det är många som hör av sig till oss både i 
Sverige och utomlands ifrån, och undrar vart de 
kan ta vägen för att komma undan den ökade 
strålningen. Vi rekommenderar att... " osv.  
En sådan text skulle ju även ge en signal till våra 
folkvalda m. fl. och visa att detta är ett stort, 
växande och globalt problem. (och att det t ex inte 
är som VOF:s orförande Peter Olausson skrev i 
GöteborgsPosten häromdagen, att 
elöverkänslighet endast är något som berör "en 
liten skara grundligt förvillade".)  
 
PS. Om någon av er har tips på campingplats i 
bra miljö till personen nedan så får ni även gärna 
höra av er. DS. 
Ha det fint i sommarvärmen och hoppas att ni 
klarat er från skogsbränder där ni bor och 
befinner er ! 
mvh Henrik 
E-postbehandlare 
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Om nya lagen om timvis el-mätning (Hans 
Sternlycke) 
Posted on 2018-07-08  by admin Posted in Riks & 
Föreningarna  
Jag blev upprörd över att alla måste ha 
timmätning på elmätarna och över 
att elöverkänsliga kanske inte får undantag. Nu 
har jag skrivit en artikel om deras allmänna 
situation och hoppas att kunna få den publicerad 
någonstans, när jag är portad från Miljömagasinet.  
Ärartikeln korrekt? / mvh Hans 
 
*Kanariefågeln i strålningsdimman* 
De elöverkänsliga är som kanariefåglarna. De som 
förr sändes ner i gruvorna för att se om det fanns 
gaser som kunde vara farliga för de som skulle 
arbeta där. Men den sjuklighet som drabbar dem 
tar vi inte varning av. Vi sitter för fast i 
kapitalintressen och vårt beroende av 
bekvämligheten med mobiltekniken. 
Vi är alla drabbade av strålning och magnetfält på 
cellnivå, men det är 
inget som gjort oss sjuka. Än. 
Mobilöverkänslighet kan komma mycket 
snabbt och plötsligt. Det har inte gjorts någon 
undersökning efter 2009. 
Då var det tre procent som hade allvarliga besvär 
och en tiondel som hade lättare symptom. Med 
varje ny mobilgeneration har det förvärrats genom 
högre frekvenser och mer digital kommunikation. 
 
Med införandet av 5 G kan sjukligheten 
explodera. Genom den höga frekvensen som 
används måste mobilsändarna ligga tätt. Det 
införs utan undersökning av hälsoeffekterna. 
Strålskyddsmyndigheten vill inte låta 
göra något sådant, därför att det kan oroa 
allmänheten och försvåra 
genomförandet. 
Strålskyddsmyndighetens vetenskapliga råd för 
elektromagnetiska fält är infiltrerat av 
kapitalintressen. Myndigheten påstår att det inte 
finns någon forskning som visar att mobiltelefoner 
ger hälsoproblem. De larm som gjorts underkänns, 
som EMF Scientist Appeal från 236 forskare, som 
varnar för cancerrisker, neurologiska störningar, 
minnes- och inlärningsproblem och 
fortplantningssvårigheter, eller som nu senast 5-G 
Appellen från över 200 vetenskapsmän och 
läkare, som vill ha stopp för införandet av 5 G tills 
hälsoriskerna är utredda. 
Myndigheten hänvisar till att mobilstrålningen 
inte överskrider gränsvärdet, men det är satt efter 
uppvärmningseffekt inte efter biologiska effekter. 
Det är formulerat av ICNIRP, en självutnämnd 
stiftelse bestående av forskare med anknytning till 

mobilindustrin. Vår kropp är styrd av elektricitet 
och även svaga signaler utifrån med rätt 
frekvens interfererar med kroppens signalsystem. 
All forskning är inte förutsättningslös. Den 
forskning som Strålskyddsmyndigheten hänvisar 
till är ofta sponsrad av mobilindustrin och visar 
inga hälsoeffekter. De oberoende forskarna visar 
däremot stora effekter, men de underkänns. 
Medias enda varning för mobiltelefoner är att för 
flitigt användande av dem kan göra oss stressade, 
inte att strålningen kan vara orsak till stressen. Att 
ungdomen sover för lite och får fler psykiska 
problem sägs bero på dagens höga krav på dem, 
men inte att mobilstrålningen kan bidra, eller det 
att man tar med telefonen till sovrummet gör att 
sömnhormonet melatonin minskar av strålningen.  
 
I svaren på enkäten från Elöverkänsligas 
riksförbund var det inget parti som tog 
elöverkänslighet riktigt på allvar. Nyligen tog 
regeringen beslut om att alla elmätare 
skall ha timmätning. Antingen informationen 
sänds vidare mobilt eller via elledningarna ger det 
magnetfält. Oklart är om elöverkänsliga kan få 
undantag. 
Folkhälsomyndigheten erkänner inte att det finns 
något vetenskapligt stöd för att rodnad, stickande 
känsla i huden, yrsel och trötthet kan ha något 
samband med elektromagnetiska fält. 
Socialstyrelse och kommunledningar följer också 
helt Strålskyddsmyndighetens 
ofarlighetsförsäkran.  
Var mobilmaster finns behöver inte längre 
kartläggas. Att upprätta mobilstrålningsfria 
områden är inte tillåtet. 
Bidrag till funktionsanpassning för att minska 
strålning inomhus ges 
oftast inte. Elöverkänslighet påstås vara ett 
psykiskt problem som inte kan ge sjukskrivning. 
Den bot som rekommenderas är KBT, kognitiv 
beteendeterapi. 
Under tiden får de som är värst drabbade av 
elöverkänslighet fly till skogen och uppsöka 
platser där strålningsnivån är låg och bo i bilar 
eller mobila byssjor, som kan flyttas om det 
kommer upp någon ny mobilmast i närheten. De 
kan inte åka ner till samhället eller uppsöka 
sjukvård utan att bli dåliga efteråt. Hur länge har 
vi råd att utestänga en så stor och växande grupp 
från arbetsmarknad och socialt deltagande? 
 
Varför skall de behöva leva under eländiga 
ekonomiska och fysiska villkor? 
Hans Sternlycke 
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Bildminnen från Västkusten sommaren 2018. 

Foto: Egon Reiver 
 
 
 

 
 

Att odla egna ekologiska tomater och andra växter 
och grönsaker, är bra för hälsan och själen.  

Foto: Egon Reiver 
 
 

 
 
 

 
Badglädje.     Foto: Yvonne Adamson. 

 
 
 

 
20 augusti 2018 deltog jag som ordförande för 
elöverkänsligas förening, tillsammans med flera 
inbjudna föreningar, för att lyssna och debattera 
med några av kommunens politiker.  
De flesta frågor rörde sig om fysisk funktions-
nedsättning, vilket också var väntat.  
Samtidigt är det viktigt att finnas på plats, att 
synas och delta i olika sammanhang, varje gång är 
det alltid något frö som faller i jord och kanske 
gror.   / Egon Reiver 

 
 
 
 

Den planerade utflykten med buss söndagen  
2 september, fick avbeställas p.g.a för lite intresse 
från Kalmar och Kronobergs län. Från Jönköpings 
län var 12 personer anmälda, som visade sitt 
intresse för resan. Vi får se hur det är vid något 
senare tillfälle, ett annat år? 
  / Egon Reiver. 
 
 
 
Föreningens bibliotek för medlemmar. 
 
Låne-böcker: 
 
En annan värld. 
Christine von Hedenberg.  
 
Frisk utan medicin.       
Ann-Marie Lidmark 
 
Innan bubblan brister  
Örjan Hallberg 
 
Mobikett….                    
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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 
 
Tandröta som orsak till nervsjukdomar. 
Med.dr docent Patrick Störtebecker. 
 
Kvicksilverförgiftning från tandamalgam, en 
fruktansvärd risk för människans hjärna. 
Med.dr docent Patrick Störtebecker. 
 
 
 
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: Willis Aztor 

Bäckadal, Vireda by 
561 96 Lekeryd 
och beställ den bok du vill låna. 
 
Har du lånat en bok som du läst klart, glöm ej 
att lämna tillbaks den. 
                          / Styrelsen. 
 
 
 

 
Har du några frågor eller något du undrar 
över, skriv och skicka till någon av oss i styrelsen. 
 
Egon Reiver, ordförande 
 
Ingrid Berggren, v. ordförande 
 
Per-Åke Nordenhög, sekr. 
 
Eva Mari Ohlsson, kassör 
 
Willis Aztor, ledamot 
 
Therese Pilht, ledamot 
 
 
 

 
Vad händer under hösten? 

 
3 – 28 september. 
Utställning på biblioteket i Anderstorp. 
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21 – 22 september reser Egon Reiver till 
ordförandeträff norr om Orsa i Dalarna, som 
arrangeras av Elöverkänsligas Riksförbund. 
 
 
1 – 26 oktober. 
Utställning på biblioteket i Hestra. 
 
 
19 oktober kl.11.30, är jag som ordförande i 
Elöverkänsligas förening inbjuden att medverka i 
Radio Vättervåg, Jönköping, där vi kommer tala 
om elöverkänslighet och allt runt omkring. 
Det är Sven-Olof Rylner som är programledare.  
 
Programmet sänds på 98,05 mHz, eller om man 
vill lyssna vi sin dator på närradions hemsida 
”www.radiovv.com”. 
Det känns spännande och ett nytt forum för att 
sprida vår information till flera lyssnare. 
  / Egon Reiver. 
 
 

  
Foto: Egon Reiver 

 
Mona Nilsson, Stråskyddsstiftelsen, en av de 
eldsjälar som ger mycket energi och kraft med att 
informera om farlig mobilstrålning. 
 
Demonstration för bättre strålningsfri miljö ägde 
rum 14 april i Stockholm, då Kjell O Berggren 
och Egon Reiver deltog från Jönköpings län. 

Ytterligare demonstrationer inplanerade den 
8, 22 och 29 september. 
Barry Trower har visat intresse att medverka. Vill 
du ställa upp och medverka, är du mycket 
välkommen och ta då kontakt med Birgitta Arnell, 
Elöverkänsligas Riksförbund.  
Det är många frivilliga krafter som behövs i vårt 
arbete, att ge en handräckning eller bara ge stöd. 
 
 
 
 

 
        Foto: Yvonne Adamson. 
 
 
Föreningsverksamhet är som en myrstack, alla 
drar sitt strå till stacken. En del orkar mer, andra 
mindre och några måste vila. 

 
Har du någon idé, så välkommen att höra av dej 
till oss i styrelsen, Elöverkänsligas förening i 
Jönköpings län.  
Var rädd om dej, tillsammans blir vi starkare. 


