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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

M E D L E M S – B L A D – Nr1 - 2019 

      Ordförande har ordet: 
God fortsättning på det nya året, ett nytt år 
med nya möjligheter i vår verksamhet. 
I julhelgen för 10 år sedan, drabbades min 
hustru av det som inte kan hända enligt 
myndigheterna – hon drabbades av 
elöverkänslighet.  
Under hösten 2008 blev oddsen allt sämre 
med hälsan och välbefinnandet. 
Koncentrationssvårigheter, sömnproblem, 
huvudvärk, trötthet och utmattning med flera 
andra olika symtom tilltog, tills bägaren var 
överfylld. Nu hade julhelgen börjat med frid 
och glädje i många stugor, men inte för oss.  
Nu växte ett litet helvete fram, som förnekas 
av samhället, nu var goda råd dyra och det var 
långhelg.  
Vi fick en tid på vårdcentralen, en företags-
läkare och en chefsläkare fanns på plats: Den 
ena talade om en psykisk åkomma som med 
lugnade tabletter återställer ordningen och den 
andra läkare (efter konsultation med andra 
läkare) kom in och fräste i ansiktet: ”Det finns 

inget som heter elöverkänslighet”, på ett 
mycket otrevligt och obildat sätt. 

Idag tio år senare, har en viss förståelse och 
kunskap vuxit fram och en ny generation 
läkare uppträder mer som läkare ska göra. 

Några veckor senare blev vi medlemmar i 
Elöverkänsligas Förbund och föreningen i 
Jönköpings län och i min frustation började 
skriva ner vad jag kände, för att avreagera 
mej, det har blivit några artiklar i tidningar 
under åren, samtidigt som det runnit en hel 
del vatten under broarna. 

Jag satt och bläddrade igenom de 3 samlings-
pärmar jag har med utklipp från insändare i 

tidningar som blivit under de 10 gångna 
åren. 147 artiklar och inlägg har blivit 
publicerade och 28 artiklar som inte blivit 
publicerats av olika skäl, de har kanske 
uppfattats för vassa? Vem vet? 

Att se framåt, att se nya möjligheter har varit 
enda rätta vägen, att åtgärda även om det 
kostat en slant. Allt för att ”överlevna”. Vi har 
haft tur som fått ta del av goda råd och 
kunskap, att kunna åtgärda olika lösningar. 
Tyvärr drabbas många av våra medlemmar så 
olika, många får leva kvar i sitt ”lilla helvete” 
utan de stöd de så gärna hade behövt. 

Bild och reportage i Smålands Tidningen, 
för några år sedan. 

Nu är vi är i början av februari 2019, 
dagsljuset har redan börjat förlänga dagens 
timmar morgon och kväll, en sådan härlig 
känsla för de flesta av oss. 
Något annat som återkommer varje år är 
föreningens årsmöte, här ska sammanfattas 
och planeras inför årsmötet. 
Läs mer om årsmötet längre fram i bladet. 

Samrådsmöte om 5G 19 december 2018 
På Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna. 
Elöverkänsligas Förbund var inbjuden att 
medverka med 2 deltagare, Linda 
Niuwenhuizen och Egon Reiver. Förutom de 
6 personer från SSM, var även 2 p. från Post- 
& Telestyrelsen, 2 p. från Folkhälsomyndig-
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heten och 1 från Arbetsmiljöverket 
medverkande. 
Varje organisation fick 20 min till förfogande 
att göra sin framställan i ämnet. Även 
Elöverkänsligas hade 20 min. till sitt 
förfogande, men då Strålskyddsstiftelsen och 
Vågbrytaren hade tackat nej till att medverka, 
fick vi även deras tid till vårt förfogande. 

Bilder utanför entrén till SSM. Foto: Egon & Linda 

Linda började tala om säkerhetstänk, vad 
händer nu för oss elöverkänsliga när 5G 
kommer? Hon berättade om några 
medlemmars situation i dagens verklighet och 
hur livet kan vändas upp och ner, om barnens 
situation. Hennes anförande varade mer än 
dubbla tiden, så min medverkan blev mer 
blygsam p.g.a tidsbrist.  

Jag hade planerat tala om hur vi påverkas av 
ofrivillig exponering från trådlös teknik, om 
den begränsade tillgängligheten för många av 
våra medlemmar i dagens samhälle, att inte ha 
möjlighet till att åka buss och tåg, gå på bio, 
teater, konserter, bibliotek och besöka 
allmänna lokaler.  
Även hur många skolbarn utestängs från 
undervisningen p.g.a. överkänslighet, då de 
mår dåligt eller blir sjuka av trådlös teknik 
och dålig miljö i skolan. 
Samtidigt knöts kontakt personer som jag 
samtalade med från SSM, något jag brinner 
för driva vidare.  
Mer kommer jag att berätta på årsmötet 2019. 
Linda kommer att skriva ett större reportage i 
kommande Ljusglimt.   
/ Egon Reiver 

Oetiskt experiment i Umeå 
DEBATTARTIKLAR. 
(2018-12-07)  
Riskera inte befolkningen hälsa i Umeå. Det 
saknas forskning om hälsoeffekter av 5G.  
Ett läkemedel skulle aldrig godkännas utan 
att först prövats i förväg i kliniska studier. 
Därför finns det god grund att kalla 
införandet av 5G i Umeå för ett gigantiskt, 
oetiskt experiment med människor. 
Det skriver en grupp forskare. vilket strider 
mot Nürnbergkonventionen. 

En gång i tiden användes kanariefåglar i 
gruvor för att via dessa fåglar upptäcka om 
det fanns giftiga gaser i gruvschakten. 
Kanariefåglar användes på sina håll ända fram 
till mitten av 1950-talet innan de blev ersatta 
av modern teknik. 
Nu planeras införandet av den nya 
generationens mobilstrålning, 5G, i Umeå. 
Det första universitetssjukhuset och 
universitetet med 5G i Europa kommer att 
införas utan att teknikens risker för människa 
och miljö har blivit utredda. 

Över 180 vetenskapsmän och läkare från 36 
länder kräver att 5G stoppas. 
De sände den 13 september 2017 en 
gemensam vädjan till EU-kommissionen, där 
de uppmanade EU att vänta med utbyggnaden 
av 5G tills riskerna för hälsa och miljö är 
utredda.  
Forskarna varnar i skrivelsen för allvarliga 
hälsorisker, bland annat neurologiska effekter, 
infertilitet och cancer på grund av den kraftigt 
ökande mikrovågsstrålningen som 5G medför 
(www.5gappeal.eu). 
5G byggs ut innan man säkerställt om det 
finns skadliga konsekvenser för människors 
hälsa eller för miljön. Det saknas forskning 
om hälsoeffekter av 5G.  
Ett läkemedel skulle aldrig godkännas utan att 
läkemedlet prövats i förväg i kliniska studier.  

Ingen har frågat om patienter, 
sjukhuspersonal, studenter och lärare är 
villiga att delta.  
Gravida kvinnor, foster, småbarn, skolelever, 
sjuka och åldringar… alla blir 
försökspersoner utan sitt medgivande och 
utan information om de hälsorisker från 
befintlig strålning som redan i dag är kända 
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och som hundratals forskare sedan flera år 
varnat för. 
I 5G appellen framförs visade hälsorisker av 
trådlös teknik (2G, 3G, 4G, Wifi etc.) i form 
av ”ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av 
skadliga fria radikaler, genetiska skador, 
strukturella och funktionella förändringar i 
reproduktionssystemet, inlärnings- och 
minnesproblem, neurologiska störningar och 
negativa effekter på allmänhetens 
välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt 
utöver människan, eftersom det finns växande 
bevis på skadliga effekter för både växter och 
djur.” 

Omfattande forskning har även visat att 
mikrovågsstrålning från trådlös teknik kan 
orsaka sömnsvårigheter, onormal trötthet, 
nedstämdhet, ångest, koncentrationsproblem 
med mera. Men de flesta som drabbas av detta 
får diagnosen ”psykisk ohälsa” av sin läkare. 
De ekonomiska och tekniska fördelarna med 
5G måste vägas mot de hälsorisker som kan 
finnas. Tills detta är utrett bör 5G stoppas. 
Riskera inte befolkningens hälsa i Umeå! 
Mikko Ahonen  
fil. dr och forskare, Sundsvall 
Igor Belyaev  
PhD, DrSc, docent, verksam vid Institutionen för 
radiobiologi, Cancer Research Institute, Bratislava, 
Slovakien 
Michael Carlberg  
MSc och statistiker, Örebro 
Lennart Hardell  
leg läkare och docent, specialist i onkologi, Örebro 
Lena Hedendahl 
leg läkare och specialist i allmänmedicin, Luleå 
Rainer Nyberg 
professor emeritus, Vasa, Finland. 

????    
Vad är de saknade medlemmarna  
i föreningen? 
Under hösten sändes medlemsinbetalnings-
kort ut till medlemmarna. 
I Medlemsbladet nr. 6–2018, på näst sista 
sidan i bilagan, fanns också ett 
inbetalningskort bifogat för dem som av 

någon anledning glömt bort att betala in 
under hösten 2018? 

 Det innebär att de som ej betalat in för 2019, 
får ingen Ljusglimt eller Medlemsblad, samt 
hjälp och stöd från föreningens verksamhet. 
Skulle någon genom total glömska missat sin 
inbetalning för 2019, så gör det omgående. 
Tillsammans blir vi starka, med krympande 
medlemsantal försvagas våra möjligheter. 
/ Styrelsen genom ordförande. 

15 januari, Naturskyddsföreningen. 
Undertecknad var inbjuden till Naturskydds-
föreningens styrelse i Nässjö, för att tala om 
elöverkänslighet, trådlös teknik och 5G och 
vilka risker som trådlös teknik medför. 
Vi började med att titta på en film av Barrie 
Trower, om mikrovågornas skaderisker.  
Det var 5 styrelsemedlemmar som mött upp 
till information- och diskussionsmötet 
Mötet var mycket trivsamt, många frågor och 
svar, några av dem var mer medvetna om 
strålningsrisker och insåg dess allvar, alla 
lyssnade och deltog med stort intresse. 

Det är inte en sak som skapar ohälsa, vi 
påverkas av all dålig miljö som sprids runt 
omkring oss, bryter ner vår hälsa till olika 
former av överkänslighet. 
Filmen Underkastelsen är en film som just 
pekar på det: Om kriget mot oss själva och

mänsklighetens möjlighet att överleva det. 

Vittnesbörden från 23 världsledande 

professorer om hotet som omger oss och finns 

i oss, och som riskerar utplåna mänskligheten 

långt innan epidemier, krig eller 

klimatförändringar.  

”Underkastelsen” är en film om de 

hundratals kemikalier vi alla idag bär i vårt 

blod, som ett resultat av den oerhörda mängd 

kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i 

vår miljö och underkastat oss. 

De miljörelaterade problemen blir ju inte 
mindre allt eftersom tiden går, utan tvärtom. 

Jag hade cirka 45 minuter till förfogande och 
avslutade med att lyfta fram vad är 
tillgänglighet för alla i samhället, om alla 
begränsningar som drabbar våra medlemmar 
m.m.
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Till sist delade jag ut en samling på 10 olika 
informationsblad som varje deltagare, för att 
de ska ha möjlighet till att fördjupa sig i 
informationen. 
/ Egon Reiver 

Deras protokollberättelse efter mitt besök. 
- Frågeställning kring Wi-Fi mm till

Jönköpings Länsförbund 

I Nässjö Naturskyddsförening har en medlem 

tagit upp det för några medlemmar om det 

stora problemet med strålning i miljön från 

mobiltelefoner, Wi-Fi mm.  

Som ett inlägg fick vi se en film, som även kan 

hämtas upp via länk:  

https://www.youtube.com/watch?v=z99_SzoX

ZdY  

I vår krets har några styrelsemedlemmar tittat 

på filmen där man pratar om olika risker med 

strålning. I samband med detta bjöd vi in 

ordförande i Jönköpings Läns 

Elöverkänsligas Förening, Egon Reiver och 

lyssnade på hans synpunkter.  

En styrelsemedlem har också försökt tränga 

in i vad myndigheter och andra intressenter 

säger kring frågeställningen och 

rapporterade detta vid styrelsemötet där vi 

konstaterade att det är en mycket stor fråga 

som kanske ligger något perifert för vår 

förening.  

Efter diskussionen beslöt styrelsen att lämna 

frågan till Länsförbundet för eventuellt 

agerande, då vi ställer oss tvekande till att 

driva dessa frågor enbart på lokal nivå, 
speciellt som aktuella myndigheter har en helt 

annan syn på problematiken än 

Elöverkänsligas Förening!  

Vad anser Länsförbundet?  

Skall vi gemensamt agera?  
För Nässjö Naturskyddsförening 2019-01-20 

Per Blomkvist och Lasse Lindfors 

Föreningens bibliotek för medlemmar. 

Låne-böcker: 

Mat som läker (ny inkommen) 
Sanna Ehdin 

Mänskliga rättigheter i praktiken. (ny inkommen) 
Laura Popa 

Där vägen börjar. (Skönlitteratur). (ny inkommen) 
Linda & Veronica Berling 

Där vägen slutar. (Skönlitteratur). (ny inkommen) 
Linda & Veronica Berling 

En annan värld. 
Christine von Hedenberg. 

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 
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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: Egon Reiver 

OBS, GLÖM EJ BORT 
ÅRSMÖTET söndagen 
24 FEBRUARI 2019 

KL14.00. 

Se bifogad information i 
bilaga 1 i detta medlemsblad. 

Har du någon fråga eller idé som 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 

Foto: Egon Reiver 


