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Elöverkänsligas Förening  

i Jönköpings län 
M E D L E M S – B L A D – Nr. 6 – 2019 
 
 

  Ordförande har ordet: 
 
 
2019 är snart till ända och ett nytt år med nya 
förutsättningar, möjligheter, glädje och sorg 
blir en del av vår vardag. 
Den alltid flitige Kalle Hellberg skriver i sina 
senaste utskick:  

Jag trodde jag skulle tuppa av (av förvåning 
och skratt) när jag lyssnade på lunchekot 
härom dagen. Hur dumma får forskare och 
andra vara? Man har ”upptäckt” att barn med 
ledproblem blir helt återställda genom att sluta 
äta fabricerad mat som innehåller en massa 
kemiska tillsatser och i stället får hemmalagad 
mat gjord utan tillsatser och av rena naturliga 
råvaror.  

Men läkaren varnar föräldrar för att 
”experimentera” med sådan sund mat. Vem 
har betalat henne för detta budskap? Och vad 
kommer hennes ”forskning”, som ska vara 
klar om två år att visa, jo troligen att sunda 
råvaror utan tillsatser endast får införskaffas 
på recept eller får endast ges till barn på 
lasaretten. Vår nya sjuka värld! (Källa: Kalle 
Hellberg). 

Visst lever vi i en sjuk värld, se bara på alla 
förvillande och förljugna uttalande som 
gjordes i ett TV-program om 5G 14/10. Man 
behöver inte vara särskilt intelligent för att 
fatta alla tokigheter som uttalades i det 
programmet, så vinklat, helt sjukt.  /Egon. 

 

Till alla medlemmar bifogar styrelsen 
konstkort, som kan skickas som hälsning till 
någon närstående eller god vän. 

     Foto: Yvonne Adamsson 

Konstkorten är dubbelvikt A5-format inkl. 
kuvert. Alla konstfoton är tagna av Yvonne 
Adamson, elö-medlem i Västra Götaland. 

Vill du ha mer konstfoto, så ring Yvonne på 
Tel: 0551–21284.  / Egon R. 

 

23-24/10. Länskonferens för Funktionsrätt 
Sverige i Handen: 

Tidig onsdag morgon var det dags att sätta sig 
på tåget från Eksjö, sedan tågbyte i Nässjö mot 
Stockholm. Väl framme på Stockholms Central 
var det att ta rulltrapporna ner till den nya 
pendelstationen Stockholm City, som ligger ca 
30 meter i under jord och där fortsätta med 
pendeln till Handen, söder om Stockholm. 

Jag reser denna gång för Funktionsrätt 
Jönköping, där jag sitter som styrelseledamot. 
Min ambition är att fler medlemsförbund i 
Funktionsrätt Sverige måste öppna sig för mer 
samarbete. Ett sådant samarbete kan idag ses 
som bristfälligt hos en del 
medlemsorganisationer, de lever inom sin egen 
sfär och med egna problem. 

De flesta av Funktionsrätt 44 medlems-
organisationerna var på plats i en trevlig 
atmosfär, några var kända bekanta för mej från 
tidigare och andra var nya ansikten. Jag har vid 
ett par tillfällen tidigare (för några år sedan) 
representerat Elöverkänsligas Riksförbund vid 
dåvarande HSO, som det hette tidigare. 

Men vad fanns Elöverkänsligas 
Riksförbund denna gång? Jag hade förväntad 
mej att träffa någon från vårt Riksförbund, men 
ack vad jag bedrog mej. Samtidigt fick jag 
svara på en del frågor kring elöverkänslighet 



 

 
2 

och hur trådlös teknik fungerar och som 
påverkar våra medlemmar, när några av dem 
ställde frågor till mej. Det råder stor nyfikenhet 
och mycket okunskap i många av våra frågor 
kring elöverkänslighet och EMF för 
utomstående. Vi måste synas mer ute i flera 
sammanhang och vid flera tillfällen. Att just 
träffa nya människor och dela med sej av egen 
kunskap, känns mycket motiverat och 
meningsfullt, hur ska vi annars nå ut med 
information och kunskap till andra människor 
och organisationer? Många av våra 
medlemmar är allt för sjuka för att närvara vid 
olika aktiviteter, men det finns anhöriga som 
klarar av strålningsmiljön. 

Att använda befintliga kanaler och bygga 
broar, är en förutsättning för oss alla i 
organisationen att nå vidare och sprida vår 
information. Järvaveckan är ett sådant positivt 
deltagande från Riksförbundet, där några 
eldsjälar organiserar och styr upp allt. Även 
information/manifest som 5G i Umeå, Sergels 
torg och Mynttorget i Stockholm är bra ex. på 
aktivitet att synas och höras. Almedalen är ett 
avslutat projekt för Riksförbundet och det 
ligger helt rätt i tid, jag fick höra att 
Funktionsrätt Sverige inte längre har kvar sitt 
tält vid hamnen, som var aktuellt tidigare när 
undertecknad och Sylve Söderström var 
engagerade med att leverera information i 
Visby (under 4 år) under Almedalsveckan. 

Åter till konferensen Funktionsrätt i Handen: 
Det projekt till samarbete som Elöverkänsligas 
förening i Jönköping jobbar med mot några av 
medlemsorganisationer inom Funktionsrätt, går 
visserligen segt men här krävs tålamod och 
nytänkande för att komma vidare, helt enkelt 
att avvakta och skynda långsamt? Som det är 
idag har de flesta uppfunnit sitt ”eget hjul” i 
sin verksamhet, men det får inte stanna där. Jag 
uppfattar att många organisationer jobbar inom 
sina egna ramar och undviker att gå utanför 
den egna ramen? 

Jag har även haft samtal med Funktionsrätt 
Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius i 
dessa frågor, där hon kan se det som intressant 
att jobba vidare med. Ett projekt som får ta tid, 
då de olika medlemsorganisationer själva 
måste ta beslut i frågan, FR Sverige har inget 

mandat att göra beslut på den 
organisationsnivån. Det är bara att gilla läget 
och jobba vidare och hålla en målmedveten 
profil, en målsättning som förhoppningsvis kan 
nå resultat senare? 

Vad hände mer på konferensen? Första dagen 
på eftermiddagen var det föredrag om 
forskande läkemedelsföretag och E-hälsa. 
Därefter tog Anna Nergårdh till orda, hon är 
regeringens särskilda utredare i ämnet God och 
nära vård – Vård i samverkan. Anna Nergårdh 
är förutom utredare, även f.d. chefsläkare och 
biträdande länsdirektör i Stockholm, hennes 
föreläsning var mycket intressant om 
samordning och utveckling för god och nära 
vård, som gäller de flesta med 
funktionsnedsättning.  

Här finns en potential att samlas omkring och 
jobba vidare med i flera av 
medlemsorganisationerna, visserligen med 
olika roller och förutsättning för att nå mer 
påverkan till beslut. Här måste Elöverkänsligas 
Riksförbund hänga med och vara på alerten 
med våra frågor, möjligheter och vårt sätt att 
lösa vårdnadsproblem för våra 
medlemmar.Den psykiska ohälsan, där främst 
västvärlden ligger 10 i topp på WHO-listan, 
kan ha många olika orsaker. Inom vår 
organisation ser vi just den trådlösa tekniken 
som en del av boven i dramat, men även viktigt 
är att försöka se helheten. Även den processade 
kosten med bekämpningsmedel och gifter, 
även i små mikroenheter - ligger inkluderat i 
mat och dryck och har en påverkan till vår 
hälsa.  

Under andra dagen var ämnet Rätten till jämlik 
hälsa, en information och aktivitet där alla fick 
delta i att organisera och skapa social kontakt, 
på ett lekfullt sätt. Som avslutning informerade 
Elisabeth Wallenius om arbete i 
funktionsrätten, om FR Sveriges 
uppförandekod, som ska gälla förtroendevalda, 
medarbetare, praktikanter och ideella 
medarbetare, innan mötet avslutades till kl. 
16.00.  

För undertecknad med flera gällde att ta 
pendeln in till Stockholms City och för mej 
fortsätta med tåget hem till Småland, efter en 
mycket givande konferens.      / Egon Reiver. 
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Frostiga fönster.   Foto: Egon Reiver. 

 

24/10. Dialogmöte med Region Jönköping: 

Dialogmöte mellan patientföreningar och 
politiker 24 oktober 2019 

Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län 
representerades av Kjell O Berggren och Willis 
Aztor. Ett 60-tal medlemmar i olika föreningar 
hade samlats i Fjällstugan inför dialogmötet. 

Rachel de Basso hälsade välkommen och 
inledde mötet där hon uppehöll sig vid att vi 
blir fler och fler över 80+ som skall skötas av 
allt färre. 

Mats Bojestig fortsatte med ett anförande 
under rubriken Nära vård -vad är det? Han 
framhöll att om man fortsätter dagens 
sjukvårdsystem så skulle skatten behöva höjas 
med ca16 kr fram mot 2035! Han förordade 
mer av framtida hemsjukvård. 

Martina Boström berättade sedan om ett 
innovationsprojekt där man skulle satsa på 
prevention och där man skulle avlasta 
sjukvården genom att man bl. a. skulle 
undersöka sig själv via appar! 

Bella Nilsson avslutade med att beskriva hur 
sjuka personer kan hjälpa varandra med egna 
erfarenheter. 

Vid de efterföljande gruppsamtalen framfördes 
bl. a. elöverkänsligas problem med att uppsöka 
sjukvården med intilliggande basstationer, 
WiFi, DECT-och mobiltelefoner hos 
personalen.  

Vidare redogjordes för initiativet från 
Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län att 
med Elöverkänsligas Förbund som ansvariga 
söka pengar från Arvsfonden för ansökan till 
ett pilotprojekt vad gäller utbildning av 
sjukvårdspersonalens bemötande, lokalbehov 
och erforderlig försiktighet med 
mikrovågsstrålning. 

Jönköpings län har av Riksförbundet utsetts till 
pilotprojekt med en början med 
vårdcentralerna och 1177 för att i 
förlängningen också gälla sjukhusen och 
övriga vårdinrättningar. 

Vid den slutliga summeringen kom 
elöverkänslighetsfrågan åter upp i samband 
med redovisningen av den framtida 
digitaliseringsivern. / Kjell O Berggren  

 

11 november: Finns det fungerande 
vårdrum för elöverkänsliga? 

Tidigare hade Elöverkänsligas förening i 
Jönköpings län ett vårdrum på Ryhovs sjukhus, 
som var elsanerat. Själva elsaneringen var 
mycket bra utförd, men från två närliggande 
handelscentrum, A6- och Solåsen-området, 
som med ett flertal mobilsändare störde ”vårt 
elsanerade vårdrum” på Ryhovs sjukhus. Det 
fanns ingen möjlighet att skärma av 
mobilstrålningen från ytterområdet, då de kom 
från flera håll. I rummet var mobilstrålningen 
ej acceptabelt för våra medlemmar att vistas i. 

Efter det har vi haft uppe frågan med Region 
Jönköping vid olika sammankomster, vi håller 
fortlöpande kontakter med politiker och 
tjänstemän. Undertecknad har helt nyligen sänt 
mail till tretton politiker som sitter för 
FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD i regionen, 
av dem har jag fått ett svar.  

Hej Egon! Jag är tyvärr alldeles för dåligt 
insatt i vad som gjorts och kan göras för att 
hjälpa era medlemmar. Jag ska försöka att 
efterhöra med tjänstemän kring detta, men jag 
är säker på att ni i er förening också sitter inne 
på mycket kunskap kring detta, exempelvis 
kring vad - om något som gjorts på Ryhov och 
på andra sjukhus och effekterna av detta? Det 
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skulle vara intressant att ta del av er kunskap 
och ev. förslag! Med vänliga hälsningar. 

Några fler svar kom tyvärr inte, en del kan 
också bero på för kort betänketid? För oss blir 
det en återkommande fråga längre fram. Att 
göra ett elsanerat och strålningsfritt vårdrum, 
medför i dagens ekonomi som allt för dyrt, 
därav som förslag till alternativ:  

Som alternativt förslag har undertecknad 
tagit upp möjlighet att mäta upp tänkbara 
vårdrum på länssjukhusen Ryhov i Jönköping, 
Eksjö och Värnamo. De rum ska dokumenteras 
och finnas till grund, när någon av våra 
medlemmar behöver sjukhusvård. Jag har även 
lagt fram att förslaget medför ingen 
merkostnad för Region Jönköping, då 
Elöverkänsligas förening i länet står för 
mätning och dokumentation, för att sedan 
lämnas över till ansvariga inom sjukvården i 
Region Jönköping. Frågan är också lämplig att 
ta upp vid LFF, Länsrådet för funktions-
nedsättning, där jag även sitter med som 
ledamot. 

Tidigare har jag mätt upp 
mikrovågsstrålningen och EMF i delar av 
nybyggnader till sjukhuset i Eksjö. 
Mätresultatet varierade för olika vårdrum från 
ej bra miljö till helt acceptabel miljö för de 
allra flesta av våra medlemmar.  

En del av sjukvårdspersonalen är delvis 
medvetna om orsak och verkan, men här krävs 
mer information till all sjukvårdspersonal, 
(som förslag ligger i ett kommande tänkbar 
plan i vår styrelse).  

Som ordförande i Jönköpings län känner jag en 
tillit för att nå vidare och jag har vid olika 
samlingar och möten mött en större 
medvetenhet och nyfikenhet om EMF och 
strålning från trådlös teknik. Här ser jag en stor 
potential att jobba vidare med, som 
information på en bred front.  / Egon Reiver. 

Manifest i Stockholm 24 november. 

��� DEMONSTRATIONEN STOPPA 5G på 
Segels Torg! Så här vackert lyste gravljusen 
under demonstrationen. Vi lät det lysa ett bra 

tag efter det var slut för det var så vackert. 
TACK TILL ALLA VISSELBLÅSARE OCH 
HJÄLTAR SOM KOM! Hela Norden hade 
liknande demonstrationer. Nästa demonstration 
går av stapeln den 25 januari 2020. 
GLOBAL PROTEST DAY STOP 5G över 
stora delar av världen! Massor med länder och 
städer har anslutit sig! 

INOM KORT kommer 4 ST MYCKET 
VIKTIGA APPELLER att lämnas in till TILL 
SVERIGES REGERING. Och bland dessa 
TUNGT VÄGANDE "International Appeal to 
Stop 5G on Earth and in Space", vilken 
undertecknats av nu ca 180 000 personer, 
organisationer, verksamheter med flera, i drygt 
200 länder. 

Bland undertecknarna av denna appell 
återfinns drygt 4 500 forskare och 
vetenskapsmän på området, ca 8 000 
ingenjörer samt ca 2 500 läkare vilka kräver 
ett OMGÅENDE STOPP/MORATORIUM 
FÖR 5G. Man befarar irreversibla skador på 
människor, djur och natur. Man befarar 
irreversibla skador på människor, djur och 
natur. Omfattande oberoende forskning visar 
på skador och ohälsosymptom av redan 
befintlig mikrovågsstrålning från trådlös 
teknik. 

Den naturliga bakgrundsstrålningen som allt 
levande är anpassat till ligger på under 1 
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uW/m2 mikrowatt, pikowatt. Sveriges 
gränsvärde för mobilmaster ligger på 
10000.000 uW/m2 mikrowatt. 

Kärlek och ljus från admin i Facebook-gruppen 
WIFI STRÅLNING HÄLSORISKER 
STOPPA 5G. Ensam arrangör av 
demonstrationen den 24 november 2019 på 
Sergels torg i Stockholm. 

Bild och text / Kia Hollbrink. 
      

 

28/11. Årets sista medlemsmöte 2019 i 
Norrby Ängar, 15 km söder om Eksjö: 

 

Restaurang och gårdsbutik, Norrby Ängar.       
Foto: Smt.se 

Årets sista medlemsmöte ägde rum på en 
ekologisk gård med gårdsrestaurang. 22 
medlemmar hade mött upp till en händelserik 
afton med god mat och underhållning av tre 
musikanter från vår länsförening. 

Vår
a musikanter: Aino, Dennis och Kjell.   Foto: 
Egon Reiver. 

Ordförande hälsade alla välkomna, 
tillsammans hade vi en trevlig gemenskap med 
god mat, underhållning och liten klurig 
frågetävling som Ingrid och Kjell ordnat. Att 
umgås i en lugn ”strålningsfri miljö” är viktigt 
för alla och så viktigt för dem som annars har 
det svårt att ha tillgänglighet i restaurangmiljö. 

       
Trivsel vid borden.               Foto: Egon Reiver. 

En avspänd samvaro vid de olika borden, där 
även allsång fanns med under kvällens 
program. 

Som avslutning av kvällens begivenheter 
informerade ordförande lite om vad som 
kommer att ske under år 2020. 

Henrik överlämnade en vacker blomma till 
ordförande från föreningen för allt arbete i 
föreningen under 2019. Ett stort tack vill även 
undertecknad rikta till föreningens styrelse och 
övriga som medverkat i vår förening under åt 
2019, som på olika sätt medverkat i handling, 
ord och bild. 

I all enkelhet lämnades även över en liten 
blomma till våra tre musikanter, samt till 
värdparet på Norrby Ängar, som har 
medverkat till den fina miljön, som fungerar så 
bra för våra medlemmar. 

Ordföra
nde, samt värdparet Ann och Mattias.                

Foto: Ann-Louise K. Reiver.                                       
/ Vid pennan Egon Reiver. 

Det är alltid roligt: 

Jag vill tacka för senast i torsdags för 

julfest/avslutningen. 

Det är ett fantastiskt ställe att vara på - mysigt, 

lagom stort, fantastisk mat, lagom avstånd ifrån 

Nässjö. 
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Sedan måste jag säga, att det är fantastiskt att du 

inte tappar sugen, utan kämpar för vår förening och 

det är vi naturligtvis tacksamma för. 

God jul önskar Birgitta Ekenstierna 

 

 

OBS! För dej som missat eller glömt 
betala in din medlemsavgift för 2020, 
var snäll gör det snarast, då bidrag till 
föreningen inte kommer in annars, 
bidrag som ska användas till 
föreningens verksamhet. / Styrelsen. 
 
 

 

 
 
Föreningens bibliotek för medlemmar.  
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 
                                                    / Styrelsen. 
 
 

Söndagen 23 februari 2020  
kl. 14.00  
har Elöverkänsligas föreningen i 
Jönköpings län årsmöte i Svarttorps 
församlingshem, norr om Lekeryd (i 
Jönköpings kommun). 
Möt upp, det är din röst som räknas vid val 
av ny styrelse och det du själv har på 
hjärtat och vill ha förmedlat. 
Se mer om årsmötet i nästa 
medlemsblad 1-2020, men notera redan 
nu i din almanacka om årsmöte 23/2 
2020 kl.14.00. 
        / Styrelsen 
 
 

För att hålla våra kostnader nere 
för tryck av Medlemsblad, samt 
portokostnader.  
 

Vi är ett flertal som idag får 
varje medlemsblad digitalt, men 
även information fortlöpande 
direkt digitalt. 
För dej som har möjlighet och 
vill ha snabbare information 
och vill medverka till att hålla 
föreningens kostnader nere på 
en lägre nivå, då är du mycket 
välkommen att snarast höra av 
dej till min e-post: 
egon@reiver.se 
 
 
 

 
                Foto: Yvonne Adamson 
 

Vi i föreningens styrelse 
önskar er alla en riktigt 

God Jul och  
Gott Nytt År. 


