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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 
 

M E D L E M S – B L A D – Nr. 3 - 2019 
 
 

      Ordförande har ordet: 
 

Våren och sommarn, en sång till det gröna, 

där blommorna växa, så vackra och sköna, 

en äng av harmoni - av kärlek i överflöd, 

där finns ingen gräns - dock ändå så spröd.  

 

Så grip tag i din dag, en dag som nu är, 

njut och andas medans vingarna bär, 

 för i nuet kan drömmen bli verklighet 

och en möjlighet som ingen annan vet. 
                                                   /Egon Reiver. 

 

 
En trana på flykt.    Fort: Egon Reiver. 

 
 
Att möta våren är som en entrébiljett till 
försommarn, så gjorde vi i år.  
Helt spontant bestämde min hustru och jag att 
åka till Hornborgasjön och ”trandansen”. 
Den dagen vi besökte sevärdheterna, uppgavs 
det vara 17 000 tranor. 
 

 
Tusentals tranor, sångsvanar m.fl. Foto: Egon R. 

 

Hornborgasjön är en av Europas viktigaste 
fågelsjöar, en fantastisk naturupplevelse. Hit 
kommer tranor, sångsvanar ock mellanlandar 
och äter upp sig innan de fortsätter sin väg till 
sina häckningsplatser. 
 

 
En fågelfotograf. Foto: Ann-Louise Reiver 

 
Förutom detta fascinerande eldorado av 
flyttfåglar, fanns även en låg strålningsmiljö 
på plats, som säkert kan passa många 
elöverkänsliga personer. (Kanske därför 
fåglarna mår bra vid sin vistelse här)?   
 
Nästan alla besökare var helt fokuserade på 
fåglarna, såg knappast någon som pratade i 
mobiltelefonen, utan pratade med varandra på 
det sociala planet. 
 

 
Tranor med Hornborgasjön i bakgrunden. Foto: Egon. 

 
Visst hade jag sett bilder i TV från detta eldorado, 
men för att uppleva helheten är ett måste att 
besöka platsen, hade tur med vädret och njuta av 
god mat, kaffe och bullar. 
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Sångsvanar sovande på ett ben.   Foto: Egon R. 

 
Detta är bara en liten del av allt som fanns för 
oss två att uppleva vid Hornborgasjöns södra 
del, så förhoppningsvis kan det bli fler besök 
till ett annat år. 
 / Egon Reiver. 

 
 
 

4 april. LFF i Jönköping. 
Länsrådet för funktionsnedsättning har en 
viktig del i att synas och höras, samt 
representera de med funktionsnedsättning, 
därom råder inga tvivel. 
För att förenkla kommunikationen till en väl 
fungerande vardag efter sjukdom, skada eller 
funktionsnedsättning, testas det nu fram nya 
rutiner. Men för att detta ska fungera måste 
teknisk utrustning finnas till hands som 
telefon, mobiltelefon eller dator. Efter den 
information vi fick från kommunikations-
avdelningen på Region Jönköping, ställde jag 
följande fråga: 
 
Det finns människor som bor ensamma i en 

stuga på landsbygden, Telefonledningen har 

Telia plockat ner, de har ingen dator eller 

mobiltelefon (som de kanske inte tål eller 

klarar av tekniskt). 

Av olika skäl vill de, eller de har inget annat 

val än att bo kvar i sin stuga, även om den 

inte är fullt modern, De klarar helt enkelt inte 

av annat boende av olika orsaker. 

Min fråga som jag ställde var: Hur ser man 

på detta eller hur löser man deras möjligheter 

till detta projekt? 

Mitt första svar var: Det är klart att alla har 

telefon!!! Fick jag till svar. 

Nej, svarar jag, Det är inte en person jag 

talar om, det finns många människor som 

lever under dessa kriterier, frivilligt eller 

ofrivilligt.  

Det är många som inte ”får” synas idag och 

då finns man inte. Detta är den bistra 

verkligheten för många elöverkänsliga 

personer idag.  

Något mer svar på min fråga kom inte. 
 
Tekniken är säkert bra, men när inte alla i 
samhället räknas eller tas på allvar, då är det 
allvarligt. Alla har en mänsklig rättighet och 
mänskligt värde, ingen får ifrågasättas eller 
ställas åt sidan, där har sjukvården och 
samhället ett stort ansvar, som det brister i. 

 

Efter detta var det dags för bensträckare och 
kaffepaus, flera personer kom fram till mej 
och tyckte det var jättebra att jag tog upp 
frågan och vi hade gemensamma utbyten. 

Vad jag kan förstå så lever vi i skilda världar, 
vi lever i en otydlighet där ”ledarna och de 
ansvariga” och övriga människor med någon 
form av nedsättning/överkänslighet, kan helt 
enkelt krocka.  

Viljan att förstå eller inte förstå är dock en 
grundläggande del i att vilja se eller inte se.    

/ Egon Reiver. 

 

 

 

8 april. Årsmöte på Funktionsrätt. 

Från föreningen deltog Egon Reiver. Som 
årsmötesordförande valdes Marcus Eskdahl, 
som till vardags arbetar som regionsråd. 

Till ny ordförande (fyllnadsval) valdes Emma 
Åverling, efter Clas Lindell som stannar kvar 
i styrelsen som ersättare. 

Styrelsen utgörs enligt stadgarna av 7 
ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Marcus 
avslutade mötet och Emma tackade för 
förtroendet som ny ordförande för 
Funktionsrätt Jönköping. 
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Efter fikapaus träffades styrelsen till 
konstituerande möte. Undertecknad har 1 år 
kvar som ledamot i styrelsen.  / Egon Reiver. 

 

 

Det tysta ordet > Tystnadskulturen måste 
brytas. 

Det gäller allt från me too till hur vi kan lösa 
frågan om tillgänglighet för alla, så långt det finns 
en möjlighet.  

Att lyfta fram funktionsnedsättning till vad det är, 
att få människor att inse de drabbades problem, att 
visa respekt, förståelse och empati för dem, då är 
vi på rätt väg.  

Ta tillgänglighet - som en självklarhet för de flesta 
och de lever i sin egen bubbla. Men ack så 
besviken man kan bli vid samtal med politiker i  
Sveriges riksdag och regering, myndigheter och 
organisationer, de vill inte förstå, de blundar, 
förnekar och ignorerar den bistra verkligheten, för  
dem gäller en tystnadskultur - från början till 
slut.   

Bland annat 5G är ett sådant exempel, när man 
talar till de ansvariga personerna - är de mycket 
artiga och tillmötesgående, men vad händer 
sedan? Oftast en tystad, att ignorera, bortförklara 
eller förneka vad som tidigare sagts. 

Vi måste bli tydligare att tala i klarspråk, där 
bortförklaringar inte ska få något utrymme och de 
som lyssnar ska förstå vad vi säger och ta åt sig 
det vi sagt.  

 

14 april 2018, var det en stor manifestation 
som ägde rum på Sergels Torg (Plattan) i 
centrala Stockholm. 

Där var många talare som stod i tur för att 
hålla några minuters tal, även undertecknad 
fick möjlighet att få tala inför de åhörare som 
samlats nedanför talarstolen i den sydöstra 
delen av Plattan. 

 
Mona Nilsson i talarstolen. Foto: Henning White. 

 

Publiken varierade mellan 100–150 personer 
och många förbipasserade stannade upp, de 
lyssnade en stund för att sedan gå vidare. Från 
Jönköpings län var vi två på plats, Kjell O 
Berggren och undertecknad. 
För mej personligen var detta en spännande 
och intressant händelse, en upplevelse och 
erfarenhet som jag absolut inte vill vara utan. 

 

 
Talarstolen   Foto: Henning White. 

 
Här på talarstolens plattform fanns även 
Birgitta Arnell, den person som tillsammans 
med sin make Christer med flera andra var 
engagerade och höll i alla trådarna för att 
denna manifestation gick att genomföras på 
ett lyckat bra sätt.  
Grundtanken till denna manifestation var 
egentligen en motion från Jönköpings län, 
som snabbt utvecklades till ett genomförande 
och starkt engagemang av paret Arnell.  
 
För er som inte haft möjlighet eller inte sett 
inslaget tidigare, så finns det möjlighet att se 
och lyssna till alla talen från 14 april 2018, en 
film som är 59 minuter lång och är publicerad 
av Henning Witte 2018-04-15.  
Gå in på Google och klicka på ”Stoppa 5g 
faran demonstration” eller ”14 april 2018 
Sergels torg”. 
Även bilderna i denna artikel är hämtade från 
Henning Wittes inlägg på youtube. 
 
Den 4 maj i år hölls en uppföljning av 2018 års 
manifestation, vad händer? 
På lördagen hölls en demonstration på Sergels 
torg i Stockholm för att uppmärksamma 
riskerna mot människors hälsa och för miljön 
vad gäller utbyggnaden av 5G i landet. 
Bakom arrangemanget stod den ideella 
stiftelsen Strålskyddsstiftelsen, 
Elöverkänsligas Riksförbund, för el och 
mikrovågsskadade, Föreningen Vågbrytaren, 
Tandvårdsskadeförbundet och Facebook-
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gruppen ”WIFI STRÅLNING 
HÄLSORISKER STOPPA 5G". 
 

 
                          Foto: Tony Lingefors/Epoch Times 
 
Några av talarna var Professor Emeritus 
Rainer Nyberg, Visselblåsaren Claire 
Edwards fd anställd inom UN, Förenta 
Nationerna, Katarina Hollbrink, initiativtagare 
till Facebook-gruppen ”WIFI STRÅLNING 
HÄLSORISKER STOPPA 5G", Birgitta 
Arnell, styrelseledamot för Elöverkänsligas 
Riksförbund, Mona Nilsson, 
Strålskyddsstiftelsen, Gunilla Ladberg 
Vågbrytaren, Linda Berling Nieuwenhuizen, 
FEB, Magnus Rosberger facebookgruppen 
och Anna H Hansson, facebookgruppen. 
Källa: Katarina Hollbrink, fb 2019-05-05. 
 
Kommentar: Jag vill ge en stor eloge och 
beundran till Kia, Linda, Birgitta med flera 
eldsjälar, för er medverkan och för att det gick 
att genomföra. Det är så viktigt att 
Elöverkänsligas verksamhet syns och att vi 
syns ute i vårt samhälle, så låt detta bli en 
fortsättning kommande år.  
Även årets tal kommer att läggas ut på 
youtube. BRAVO!  / Egon R. 
 
 
 
 

 
Grönfinken        Foto: Yvonne Adamson.    

 
Källa: Fb 2019-04-11 Ekologiskt. 

 
 
 

Förbundsstämma 2019 
Elöverkänsligas Riksförbund hade kallat till 
representantskapsmöte och förbundsstämma i 
Fredshammar, Orsa 24-25 maj. 
Jönköpings länsavdelning representerades av 
undertecknade. 
Ett 30-tal medlemmar hade hörsammat 
inbjudan. 
Till representantskapsmötet var juristen 
Stellan Gärde inbjuden. Han har bl a arbetat 
35 år som ombud i svenska domstolar och 
varit ombud i EU-domstolen.  
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Han blev intresserad av olika situationer som 
kan drabba våra medlemmar och var t ex.  
beredd att hjälpa en av de våra som inte kan 
delta i sin studentexamen på grund av att 
rektorn vägrar stänga av WiFi i skolentrén. 
 
Riksförbundets namn och förslag till 
underrubriker diskuterades livligt även i år. 
Något beslut fattades inte utan namngruppen 
får jobba vidare. 
 
Vid årsmötesförhandlingarna behandlades 
fem inkomna motioner där en motion om 
smarta elmätare väckte längsta debatten. Nya 
så kallade smarta elmätare ska ha ersatt 
nuvarande elmätare till 2024-2025. 
Bytena kommer att ge många elöverkänsliga 
stora problem.  
Förbundet har jobbat med frågan i flera år. 
Framför allt har elmätargruppen varit mycket 
aktiv och fortsätter med frågan på flera plan. 
 
En motion om att synliggöra de 
elöverkänsliga genom loggar på tidsenliga  
tygkassar väckte åter debatt om förbundets 
namn. 
 
Till förbundsstyrelsen omvaldes ordföranden 
Marianne Ketti på 1 år. Kassören Tommy 
Friborg, Linda Nieuwenhuizen, Natalia 
Johansson och Per Segerbäck valdes som 
ordinarie ledamöter på 2 år.  
Fem suppleanter valdes och Jönköpings län 
representeras av Ronny Broberg som 
omvaldes.  
Som förtroendevald revisor omvaldes Egon 
Reiver och som revisorssuppleant omvaldes 
Keén Runds. 
Ingrid avsade sig uppdraget i valberedningen 
och avtackades av ordföranden. 
/ Ingrid o Kjell O. Berggren 
 
 
                           
 

 

                 
 
 
Föreningens bibliotek för medlemmar. 
 
Låne-böcker: 
 
Mat som läker  
Sanna Ehdin 
 
Mänskliga rättigheter i praktiken 
Laura Popa 
 
Där vägen börjar. (Skönlitteratur).  
Linda & Veronica Berling 
 
Där vägen slutar. (Skönlitteratur). ( 
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 
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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. 
 
 
  
 

Ett tillfälle, glöm ej höra av dej 
med intresseanmälan! 

 
För dej som är intresserad av kulturträffen i 
Varnhems klosterkyrka i Västergötland, glöm 
ej att boka in 27/8 i din almanacka redan nu, 
för guidningens skull behöver vi din 
intresseanmälan senast den 14/6 till 
Elisabeth Johansson, eller om du vill höra av 
dej till mej, så vidarebefordra jag det till 
Elisabeth Johansson. 

Egon Reiver, Sandhemsgatan 7, 575 35 
Eksjö, eller e-post  egon@reiver.se eller  
Tel: 0381–10110.  
Ta med egen matkorg, upplysningsvis finns 
Varnhems klostercafé (ej anpassat) i närheten, 
de stänger troligtvis kl. 18,00. 
Resan till Västergötland är lämpligast med 
egen bil eller samåkning. 
 Källa: Medlemsblad V.G / Egon Reiver. 
 
 
 

OBS! Medlemsmöte/Sommar-träff  17/8 
 

 
Boka in lördagen 17 augusti, kl.13,00,  

då det är sommarfest/medlemsmöte och 
föreningen bjuder på mat. 

Värd för sommarträffen är Marianne och 
Anders Nelandersen, Sölaryd Åtorpet, BOR. 
 
Våra sommarträffar är alltid mycket 
gemytliga, vi träffas i samvaro, pratar, umgås 
och äter tillsammans i en bra miljö.  
Senast anmälan till Marianne 0370 - 654335 
eller Egon 0381 - 10110 söndag 11/8. 
 
Vägbeskrivning:  
Åk väg 27 från Värnamo mot Alvesta. 
 
Passerat samhället Bor, cirka 2,5 km efter 
Bor, sväng vänster från väg 27 vi vägskylt 
HATTEBO. 
 
Kör cirka 5 km på grusväg, håll höger hela 
tiden fram till Åtorpet. DU ÄR FRAMME! 
 
Välkommen önskar Marianne och Anders 
genom föreningens styrelse. / Egon R. 
 

 
Vi i styrelsen önskar alla våra läsare 
en riktigt skön sommar, ta hand om er 
och må så gott! 


