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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

        Ansvarig utgivare: Egon Reiver 

 
M E D L E M S – B L A D         

Nr 5-2015 
 Ordförande har ordet: 
Minns ni den gamla sommarschlagern: 
Sommar, sommar, sommar, 
det är sommar himmel blå, 
den försvinner liksom sanden  
som man silar genom handen. 
Som en dröm du bleknar bort,  
du är alltför, alltför kort. 
 
Mycket turbulens har förekommit efter årets 
förbundsdag 2015 på Kråmö. Jag vill i detta 
medlemsblad spegla en del av verkligheten, men 
samtidigt lyfta fram de tankar som gäller i vårt 
föreningsarbete. Den oro som kan infinna sig är svår 
att sätta fingret på, men vår målsättning och krav är 
alltid medlemmarna och föreningens bästa! 
 
Visst tog det lång tid innan sommaren äntligen kom, 
vädret har visat många sidor, för vissa har sommaren 
passat bra, andra mindre bra eller nästan katastrof.  
 

 
Sommaridyll från åsens by    Foto: Egon R. 

 
 
Minnesanteckningar från representantskapsmötet 
2015-05-31 på Kråmö  
Genomgång av aktiviteter och tips från länen:  
 
Västerbotten: Har försökt få till föreläsning för 
psykologprogrammet men det ville de inte. Brev med 
fråga om vem som ansvarar för kommande skador när 
Wi-Fi införs i skolor har skickats till för- och 
grundskolenämnderna eller motsvarande i samtliga 
kommuner. Insändare har publicerats i samtliga 
lokaltidningar i samband med ”mediedrevet” i vintras. 

Föreläsningar i Skellefteå och Umeå med 
Olle Johansson.  
 
Örebro: Har haft föreläsningar varje månad 
med Olle Johansson, Mona Nilsson m.m. 
sponsrat av NBV. 15-25 personer har kommit 
per föreläsning.  
 
Gävleborg: Medlemsträffar Vargas. Pontus 
Kylberg jobbar hårt för att ordna en veckolång 
festival med olika aktiviteter och 
underhållning i bra miljö. Efterlyser tips på 
lämplig plats.  
Har fixat resebaldakin till utlån. Jan Boljang 
fixar nya medlemsbladet X-glimten.  
 
Kronoberg: Har fixat en föreläsning med en 
firma som säljer mobiler och elektronik för att 
ge mer info hur dessa saker fungerar. Anmält 
ett inslag om affischering på sjukhus som 
efteråt fälldes för osaklighet.  
 
Värmland: Inbjudit kommuner till träffar om 
bostadssituationen. 6 träffar hittills av 16 
kommuner totalt. Gjort ca 1000 utskick till 
lärare. Planerar 600 till. Fått till att kommunen 
bjuder in Clas Tegenfeldt i egen regi. Jobbar 
på Baldakin till sjukhus.  
Stockholm: Ett antal medlemsträffar och 
elfria gudstjänster. Ordnar kafémötet hemma 
hos någon. Jobbar med seniorboende. Deltar i 
funktionshinderråd, samverkansråd. Anordnar 
föreläsningar. Har egna hemsidor: 
www.febstockholm.se och www.emfnytt.se  
 
Jönköping: Deltar i funktionshinderråd, 
planeras i fler kommuner. Har fått kommunen 
i Eksjö att i egen regi anlita Clas Tegenfeldt 
att mäta mikrovågsstrålningen i kommunen 
som underlag till vita områden m.m.  
Egon deltar i Almedalsveckan, som pågår 
29/6 – 6/7, Vi delar tält/plats med Fibromyalgi 
förbundet i år, nästa år planeras att dela 
tält/plats med Tandvårdsskadeförbundet, allt 
för att hålla nere kostnaderna bl.a.  
Ingrid Berggren jobbar med diagnosfrågan.  
 
Skåne: Jobbar på bidrag till elsanering. 
Arbetar på att komma in tidigt med 
tillgänglighetsfrågan på Helsingborgs nya 
lasarett.  
 
Jämtland: Jobbar med hur vi påverkas av ny 
teknik i hemtjänsten. Pushar för att det 
elsanerade rummet som beslöts om 2005 ska 
genomföras. Har skrivit medborgarförslag om 
trådlöst i skolan. Ett rum utan trådlöst är ett 
litet steg i rätt riktning. Sitter med i regionens 
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tillgänglighetsråd. Bod på Jamtlig vid 
nationaldagsfirandet.  
 
Övrigt: Clas Tegenfeldt bör ta fram utbildning för 
kommuner/landsting som vi pushar för och hänvisar 
till. Temaboenden bör finnas i alla kommuner.  
/Tommy Nordbrandt 
 
 
Rapport 2015 från Visby/Almedalen 
Småbåtshamnen är sig lik, här ligger segelbåtarna som 
packade sillar, det är en ny morgon och vinden 
smeker mjukt kinden där man står med 
informationsblad, som vi delar ut till många 
passerande. 

En del av dem jäktar med mobiltelefonen i örat och 
med andra handen bärande på en snobbig väska. 
Slipsen hänger som en vimpel runt halsen, de kan inte 
vara bra med denna jäkt och puls i sin framfart, som 
en turbo. 

Men det finns också härliga människor som tar livet 
lite lugnare och bara promenerar sakta fram med en 
vän, sin levnadskamrat, sina barn eller bara är eller 
vill vara. 

 
Egon Reiver och Sylve Söderström. Foto M. Ahlsén 

Vi står placerade en bit ifrån varandra och på så sätt 
kan vi effektivt fånga upp så många flanörer som 
möjligt. Det är många frågor som ställs många av dem 
och alla får sina berättigade svar. Men det blir också 
olika former av kommentarer:     

- Från en kvinna som hade barnbarn: Oj, det har jag 
längtat efter att man går ut och informerar om just 
detta. Det kan inte vara bra med alla dessa 
mobiltelefoner, suck...... så skakar hon på huvudet. 
- Andra kan tacka vänligt nej!  
Har ni barnbarn, kan jag fråga då?  
Jo visst har vi det och så stannar de upp. Den här 
information gäller alla och speciellt de unga, som era 
barnbarn tillflikar jag och så har vi ett trevligt samtal 

som avslutas med att de tar med sig en 
informationspåse. 
 
- Två representanter från PTS passerar mej, 
stannar upp, vänder och kommer fram till mej 
och tittar på min namnskylt.  
Är du från Elöverkänsligas riksförbund, frågar 
de?  
Ja visst, svarar jag.  
Så intressant och sedan för vi en intressant 
dialog, så fortsätter hon:  
Det finns ju inget som bevisar att mobilen är 
skadlig och så lägger hon upp några argument, 
jag lyssnar intresserad och hon trivs i sin roll. 
Då är det min tur att argumentera och jag 
förklarar för henne att det SSM med flera 
använder som forsningsbevis, är negligerad 
och förvrängd sanning.   
Jag fortsätter: Vad vi vet idag, så finns det 
många forskningsrapporter som verkligen 
lyfter fram strålningsproblemen och 
kommande strålningsrisker, speciellt för våra 
unga, men som förnekas av SSM, 
telekomindustrin med flera aktörer och 
myndigheter. 
Efter vårt trevliga samtal, bad de båda om att 
få varsin informationspåse. 
 

 Aktiviteter och rörelse. Foto: Henrik T 

Andra personer kunde ställa frågan om varför 
en del människor blir el- och 
strålningsöverkänsliga? 

- Några sa: Vi har barn och barnbarn, 
självklart vill vi ha informationen, när jag 
berättade om vad mikrovågsstrålning från 
trådlös teknik kan medföra och telnikens 
baksida. 

- En annan person sa efter vårt samtal: Tack 
för all information som jag fått, det var 
mycket som jag inte visste om. Stort tack ännu 
en gång. 

- Varför skriver ni inte mer om dessa risker i 
tidningarna? påpekade en annan person. 
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- Jag berättade också för många att de som drabbats 
av el- och strålningsöverkänslighet, klarar inte av att 
stå här på denna plats, i denna aggressiva 
strålningsmiljö. Då får vi anhöriga som inte blivit 
drabbade ställa upp och medverka till att sprida denna 
information. 

- Jag förklarade även för en del personer att den 
kunskap jag fått om el- och strålningsöverkänslighet 
är guld värd att känna till och är en garant till en bättre 
hälsa.  

Detta var ett litet axplock om de samtal som fördes 
med en del av de flanörer som passerade oss. 

På kvällen var det sedvanlig mingelafton på Norra 
Bankett, Wisby strand Congress & Event, där ca 400 
personer samlas, som är intresserade av olika former 
av funktionsnedsättning, att mötas och i ord utbyta 
erfarenhet. Kvällens gäst var Barn-, äldre- och 
jämställdhetsministern Åsa Regnér, som talade om 
vikten av stöd till funktionsnedsättningsarbetet. 

                       
Sandslott på stranden.    Foto: Egon R. 

Att bygga sandslott vid stranden kan symbolisera vårt 
budskap som informera, att bygga broar och skapa 
förståelse till andra personer om vad 
funktionsnedsättning innebär, när man inte kan vistas 
ute i samhället som de flesta andra gör, att inte synas 
eller att inte bli trodd. 

Samtidigt vet vi att det vi bygger upp lätt kan 
raseras, när illvilliga krafter kommer i 
omlopp. Det finns flera intressegrupper som 
gör allt för att skada och förgöra 
elöverkänsligas organisation, med olika medel 
och verktyg. 

Hur gick det då med årets utdelning av 
informationen?  

Veckorna innan satt jag och paketerade 5 st. 
informationshäfte och informationsblad i 400 
st. transparenta plastpåsar i A4-format. Det 
har visat sig att dela ut förpackad information 
är mer effektiv än att dela ut i lösa blad.  

För oss, Sylve och undertecknad har detta 
fungerat över förväntan. Det totala antal 
information av häfte och blad blev i år 2021 
st.  

Min favorit är utan tvekan uppkopplade barn, 
som ligger främst i påsen och en 
tacksamhetens tanke går oavkortat till Mona 
Nilsson och Strålskyddsstiftelsen för en bra 
informationsskrift.    

Ny tång på stranden vid solnedgång   Foto: Egon R. 

När man rör sig på Gotland Almedalsveckan, 
kan man se all form av intresseutbud och 
marknadsföring. Att finnas mitt i smeten 
speglar båda sidor, att skapa en nyfikenhet, att 
övertyga människor och skapa förtroende  för 
vår information, kräver både 
fingertoppskänsla och fantasi.  

Efter ett arbetspass känns den tidigare energin 
som ett okänt begrepp tills man fått vila upp 
sig och fått upp ny energi.    / Egon Reiver 

 

 

BRA ATT VETA 
Högspänningsledningar är förrädiska. Den här 
informationen är användbar för den som söker 
ny bostad på grund av elö-problem. Jag har 
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nämnt det tidigare här men det är värt att ta det igen. 
Diskussioner om högspänningsledningar brukar alltid 
röra sej om enbart magnetfält och säkerhetsavstånd. 
Magnetfält runt en högspänningsledning avtar med 
kvadraten på avståndet, efter ca 600 meter är 
magnetfältet inte mätbart om det handlar om 
stamnätet (400 Kilovolt). 

 
Men här måste även tas hänsyn till de  
elektriska fälten, dom kan färdas kilometervis om 
förhållandena är dom rätta.  
Har man en luftburen högspänningsledning inom 
synhåll kan man räkna med att där finns elektriska 
fält. Svårt elöverkänsliga personer känner av detta, 
men klarar oftast inte att göra kopplingen 
högspänningsledningar – elektriska fält. Det gäller 
även för de som bor med tåg/spårvagnslinjer inom 
synhåll. 
 
Grävs ledningarna ner i marken minskar elektriska fält 
då jordkablar av den typen alltid är skärmade. 
Magnetfälten minimeras då ledarna hamnar tätt intill 
varandra. 
Om man av elö-skäl ska byta bostad ska man sikta att 
inte ha högspänningsledningar i närheten 
överhuvudtaget, gärna minst en halvmil till närmaste 
ledning.  
 
Efter en  artikeln i Ljusglimten om facebookgruppen 
”Elöverkänsliga” har det inkommit önskemål från 
ELRF-medlemmar som vill vara delaktiga, men som 
varken hanterar datorer eller har närstående som 
hjälper till att nå gruppen. 
Därför har vi inlett ett samarbete kallat Facebook 
Offline. 
Vi kommer publicera en del intressanta inlägg från 
facebookgruppen i vårt medlemsblad.  
-Medlemmar som inte har möjlighet att nå gruppen 
får möjlighet att per brev ställa frågor eller 
kommentera på de inläggen som jag vidarebefordrar 
till facebook Offline. 
(Facebookgruppen Elöverkänsliga är en sluten grupp, som skriver 
om EMF, Elsanering, El-miljö, Teknik och Vetenskap). 
 Källa: Facebook Offline. 
 
 
Dags att sätta streck, av Jan Boljang! 
________________________________ 
För min personliga del anser jag att styrelsen för FEB-
riks, jobbar just nu med helt fel saker. 
Vi är en brokig samling människor med olika 
erfarenhet, olika politiska uppfattningar, olika religion 
mm. och det enda som binder oss samman är 
kunskapen om att EMF skadar oss. 
Eftersom vi är en så brokig samling finner vi personer 
vi trivs med, tycker om och gärna umgås med. 

Vi finner även motsatsen, personer som vi 
inte tål och som vi helst undviker. 
Men vi kan och måste respektera varandra, 
oavsett vad vi känner för den andre. Det är 
därför av yttersta vikt att vi inte tar upp 
personliga känslor utan håller oss sakfrågan. 
Vi är olika, vi är individer och vi vet att EMF 
skadar oss. Det är därför vi är med i förbundet 
– det förbinder oss i sak. 
Att diskutera vem som gjort vad och vad som 
är rätt eller fel, låser oss i läger och vi kommer 
ingen vart. 
 
Som det är nu visar arbetsordningen på ett 
starkt misstroende mot andra.  
Pekpinnar används i tron att det kan komma 
något bra ur det. Exempelvis ska kanslichefen: 
 /”Ansvara för den löpande driften och 
utveckling av förbundets administrativa arbete 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar / 
 /och har rätt och skyldighet att vidta härför 
erforderliga åtgärder.” / 
 
Denna mening kräver ännu fler 
förtydliganden. 
    Vad innebär: 
 
      * ansvara, 
      * löpande, 
      * utveckling, 
      * riktlinjer, 
      * rättig- och skyldigheter, 
      * vidta erforderliga åtgärder? 
 
Den föreslagna arbetsordningen kommer 
endast att leda till ännu mer papper och 
internarbete för att tolka alla begrepp som 
uppstår. 
Det byggas på med ännu mer internarbete och 
man kommer inte ha tid med det som gäller 
vår sakfråga. 
Hela arbetsordningen blir ett evighetsjobb 
som aldrig kommer att få ett slut. Detta 
gynnar inte vår gemensamma sak. 
 
Jag anser att arbetsordning är ett resultat av en 
analys av dagsläget i vår fråga och vart vill vi 
komma. 
Vilket område är viktigast?  
Vilket är det övergripande problemet?  
Vilka frågor är underordnade detta? 
Sänkt gränsvärde?  
Boende?  
Diagnoskod?  
Läkarvård?  
Pensionärsboende?  
Tillgänglighet? etc. 
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Har vi ringat in vårt problemområde kan vi skapa en 
målsättning och då ställa frågan: Hur ska vi nå dit? 
 
Ansvariga utses för de frågor som framträder och man 
skapar arbetsgrupper som bearbetar frågan. 
Styrelsen och ordföranden (= ska föra ordet) gör med 
jämna mellanrum en avstämning för att se hur läget 
är, hur långt man kommit. 
Då stöder man gemensamt den ansvarige och ger tips 
och råd om hur arbetet kan utvecklas. 
Följer vi den arbetsordningen kommer vi att få 
framgång (och motgångar). 
 
Förslag: 
Säg stopp - inga mer personliga påhopp/tyckanden. 
Jobba enbart med sakfrågan, inte mot personer. 
Källa: Jan Boljang. 

 

INNAN BUBBLAN BRISTER ... 
Hallberg, Örjan 

Mjukband 
120 Sidor 
ISBN 978-91-7463-656-7 
Förlag: Books on Demand 
 
Civilingenjör Örjan Hallberg har skrivit en ny bok 
Innan bubblan brister .. 

Med denna bok vill författaren uppmärksamma 
hur folkhälsan plötsligt försämrades från 1955 
och blev ännu sämre efter 1997. Trots dessa 
tydliga tecken verkar våra expertmyndigheter 
vara ytterst ovilliga att försöka ta reda på orsaken, 
eftersom stora ekonomiska intressen då kan 
hotas. Men nu tornar ohälsotalen upp sig och 
bildar allt tydligare och otrevligare mönster. 
Boken tar upp ett flertal folkhälsoproblem, men 
den tydligaste varningssignalen ser vi i den 
snabbt ökande hudcancerstatistiken. I det långa 
loppet kommer man inte att kunna dölja 
sanningen bakom tjocka lager av solkräm. Det är 
bara att hålla andan tills bubblan brister…      
Källa: Anna S . 
 

Möte om strålning och 
elektromagnetiska fält,  

DATUM TILL 11/10 KL.14.00
 
Hur strålning och elektromagnetiska fält påverkar 
vår hälsa och vad vi kan göra för att skydda oss. 
 

 

o Vad som händer i  våra celler när de 
utsätts för strålning med olika 
frekvenser. 

o Genomgång av frekvenser, 
joniserande och icke joniserande 
strålning och vad det innebär. 

o Hur elektriska och magnetiska fält 
uppstår, mäts och kan reduceras. 

o Om mobilstrålning, WiFi och annat 
trådlöst, vad vi kan och vad vi borde 
göra. 

o Varför det är dags att lämna värme-
paradigmet och SAR-värden bakom 
oss. 

 
Plats: Församlingshemmet, vid Norra 
Sandsjö kyrka, väg 128, ca 10 km norr 
om Sävsjö. 
Medarrangör: Tf i Jönköpings län 
           

         / Styrelsen. 


