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Elöverkänsligas Förening i 

Jönköpings län 

M E D L E M S – B L A D - Nr 5 - 2018 

     Ordförande har ordet: 
I förra numret av medlemsbladet skrev jag en del 
om att våga bo på camping och dyl. Fick ett 

snabbt svar från vår medlem Keen Runds: 

Hej Egon! 

Vi har legat på en fin camping i mellersta 

Norrland som heter Allsta Fiskecamp. Den 

ligger på vägen mot Matfors. 

När jag ringde Mattias som chefen heter 

frågade jag om han hade wifi på 

campingen. Ett svar jag blev mycket glad 

över. " Vad är det för något" frågade han? 

Då beställde vi plats. 

Campingen ligger bredvid en älv som heter 

Ljungan. 

Det är mycket vackert där och camparna är 

måna om varandra. 

Kan verkligen rekommenderas. 

Den är primitiv, bastu, dusch, bra kök, toan 

är bättre än dass. 

Kommentar: Kom ihåg att det finns alltid 

möjligheter, ibland kan det vara lite svårt att 

finna!? 

Informationsmaterial på biblioteket. Foto: A-L Reiver. 

Utställning på biblioteket i Anderstorp 
3 – 28 september, FRÅN VARDAGSMILJÖ 
TILL 5G. 
3 skärmar, 1 roll-up och mycket saklig 
informationsmaterial om elöverkänslighet, 
som ligger framme för de som vill ha mer 
information. 

En av skärmarna på biblioteket. Foto: A-L Reiver. 

Under tiden jag förberedde utställnings-
materialet, informerade Ann-Louise (min 
hustru och medhjälpare) de människor som 
fanns på biblioteket.  
Under första veckan av utställningen är även 
bibliotekets lokal öppen för de personer som 
ville förtidsrösta. / Egon R.  

Utanförskap, varför bryr sig ingen? 
Att inte ha möjlighet, att vara utan dator och 
den digitala världen, drabbar många äldre 
över 65 år och många med olika 
funktionsnedsättning. Som medlem i 
Elöverkänsligas Förbund är det många som 
räknas till just digitalt utanförskap. Att inte 
vara med på banan är även det ett handikapp, 
att inhämta information på ett enkelt sätt och 
inte ta del av annan media, skapar  
uppgivenhet och begränsningar till det som är 
en självklarhet i samhället. 
Lösningen på problemet är inte enkelt för de 
som är drabbade och kommuner och landsting 
har en ogenomtänkt syn på detta. 
Det krävs större insatser från samhället, som 
skapar fler alternativ och möjligheter för dem 
som tillhör utanförskapet. Många 
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elöverkänsliga kan och klarar av den digitala 
tekniken, medan andra lever i ett socialt 
utanförskap. Vi måste lösa detta 
vardagsproblem, att lyfta frågan till ansvariga 
politiker och myndighet. 
Vid senaste Funktionshinderråd, tog jag upp 
detta problem om utanförskap med 
kommunen, att söka fler möjligheter till dem 
som lever i utanförskap med samhället. 
/ Egon Reiver 

Funktionsrätt Jönköpings län. 
Våren 2018 är jag styrelseledamot i 
Funktionsrätt Jönköping och här ser jag än bra 
möjlighet att bredda vår information om 
elöverkänslighet och mikrovågssmoggen som 
omger oss i vardagen. Idag är det många som 
kommer till mej och ställer frågor kring detta, 
det finns idag en medvetenhet och nyfikenhet 
om denna okunskap, för de flesta människor. 
De är ju matade med förljugen information 
från samhällets olika media, men visst börjar 
en nyfikenhet och oro ”mobilsmog” växa 
fram. 

Men det är också viktigt att möta andra 
människor som har drabbats av annan form av 
funktionsnedsättningar, det ger mej mer 
förståelse och kunskap och ger också en 
möjlighet att arbeta på bredare front.  
Funktionsrätt Sverige är just en sådan viktig 
organisation, både för oss och övriga 
organisationer att komma vidare, det är min 
fasta övertygelse.  
Vi och dom lever kvar vid vissa tillfällen, 
något jag sett när jag varit i kontakt med 
andra förbund i Funkionsrätt Sverige. 
Jag är optimistisk och jag tror på framtiden, 
även om backen till framgång är brant och 
näst intill omöjlig att passera ibland. Jag vill 
bredda informationen om fler som drabbas av 
funktionsnedsättning, att se framåt och se 
möjligheter. 
Som barn och under min uppväxttid, hade jag 
periodvis stora problem med min stamning, 
att vara tyst och inte kunna prata rent. 
Stamningen gjorde att de skrattade åt mej och 
jag kände mej förlöjligad, in denna mest 
känsliga ålder i mitt liv. Det är en lång 
historia som då präglade mitt liv på olika sätt, 
att sedan söka och hitta olika former till att 

förbättra mina odds och ”vara som andra”, 
var en viktig drivkraft. 
Idag har jag inget besvär av stamningen, det 
mesta är borta och skulle jag vid något 
tillfälle känna av det, så har jag lärt mej 
hantera problemet som att det inte finns. Där 
lärde jag mej att gå vidare, att visa ödmjukhet 
och hitta möjligheter att gå vidare. 
Alla är vi unika och alla har vi olika 
möjligheter att lösa våra problem, hoppet är 
det sista som lämnar oss, sägs det. 
/ Egon R. 

21-22 september var det ordförandeträff
i Fredshammar utanför Orsa i norra Dalarna.
På fredagen var lagman Lennart Furufors från
Förvaltningsrätten och deltog i samtal med
oss. Det är inte alltid lätt att få juridiken och
elöverkänsligas problem att gå hand i hand,
rent krångligt eller helt omöjligt är nog min
upplevelse.
På lördagen besökte den nye ordförande för
Funktionsrätt Sverige, Elisabeth Wallenius
oss, då Marianne Ketti med gruppen vill
informera om vad gör vi åt 5G och den nya
generationen elmätare, som skall bytas ut?
Frågan gällde hur Funktionsrätt Sverige kan
hjälpa Förbundet att driva frågorna mot de
”stora jättarna”.
Elisabeth lovade att ta med sej frågorna och se
hur vi kan gå vidare.
Dess för innan informerad undertecknad hur
långt jag kommit i motionen ”Mobilfritt på
tåg”, en motion som stämman biföll i våras på
”stämman” och undertecknad håller i.
Mer om ordförandeträffen i kommande
Ljusglimt, med fler andra artiklar.
/ Egon Reiver, ombud för Jönköpings län.

Vad händer mer under hösten 2018? 
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1 – 26 oktober, visas årets sista utställning 
”Från vardagsmiljö till 5G”, på Biblioteket i 
Hestra, Gislaveds kommun. 

18 oktober 13.00-16.30 har Region 
Jönköping dialogmöte med patientföreningar 
(organisationer) och politiker på Jönköpings 
Hotell och Konferens. Elöverkänsligas 
förening deltar i dialogmötet. 

19 oktober kl.11.30-12.30, är jag som ordförande 
i Elöverkänsligas förening inbjuden att medverka i 
Radio Vättervåg, Jönköping, där vi kommer tala 
om elöverkänslighet och hur det kan påverka livet 
för många. 
Sven-Olof Rylner heter programledaren, som 
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. 

19-20 oktober är det Hjälpmedelsmässa på
Olsberg Arena i Eksjö, Elöverkänsligas
förening i Jönköping deltar med information
under båda dagarna.
Då jag även sitter med i Funktionshinderrådet
i Eksjö kommun, var detta en självklarhet att
deltaga, när föreningen blev inbjuden. Vi har
eget bord och kommer ha mycket tillgänglig
informationsmaterial, samt att vi har en på
plats som kan svara på frågor m.m.
Elöverkänsligas förening i Jönköpings län har
varit representerat vid fler olika tillfällen
under året 2018 och detta gäller även för år
2019 i Jönköpings län.

Torsdagen 29/11 kl.18.00 

Ann hälsar alla välkomna. 

äter vi gemensamt Adventstallrik i Norrby 
Ängars restaurang, 1,5 mil söder om Eksjö. 

Det är en 3-rättermeny ekologisk mat som 
serveras, menyn är inte bestämt när detta 
medlemsblad går i tryck. 
Miljön är bra och i lokalen äter vi i stämningsfullt 
sken från äkta stearinljus och släkt el-belysning. 
Den ekologiska mat som serveras, är av mycket 
hög kvalitét, smakfull och njutbar. 
För dej som är intresserad, hör av dej snarast 
under oktober månad till Egon Reiver,  
Tel: 0381-10110 eller e-post: egon@reiver.se 

Blir intresset för lågt, ställer vi in inbjudan till 
våra medlemmar, då det är många andra som vill 
komma intill och intresset är stort. Jag har 
preliminär bokat för ett visst antal, min 
förhoppning är att vi sitter så ”Ostört” som 
möjligt. 

Tidigare festmåltid vid Norrby Ängar. 

Lokalen rymmer max 30 personer, allt beroende 
på intresset från våra medlemmar. 
Vänta inte med din/er intresseanmälan, utan hör 
av er snarast till Egon. Tel: 0381-10110  
eller e-post egon@reiver.se. 

(Då vi tyvärr fick ställa in vår resa den 2/9, är 
detta ett gyllene tillfälle att kompensera den 
förlusten). 
Att äta gott tillsammans under glada, trevliga och 
underhållande former, är en viktig del i vår trivsel 
och verksamhet i föreningen.  / Egon R. 

Föreningens bibliotek för medlemmar. 

Låne-böcker: 

En annan värld. 
Christine von Hedenberg. 

Frisk utan medicin.   
Ann-Marie Lidmark 

Innan bubblan brister 
Örjan Hallberg 

Mobikett…. 
Sven Rollenhagen 
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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: Marianne & Willis Aztor 
Bäckadal, Vireda by 561 96 Lekeryd 

Har du lånat en bok som du läst klart, glöm ej 
att lämna tillbaks den snarast. 

 / Styrelsen. 

Foto: Yvonne Adamsson 

Har du några frågor eller någon idé 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 

Var rädd om dej, stanna upp och njut av 
resterande del av 2018. Var dag har sin stund! 

En gången tid.  Foto: Yvonne Adamson 

Tack Yvonne för tillgång till  

dina fantastiska foton. / Egon R. 


