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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

 
M E D L E M S – B L A D         

Nr 1 - 2017 
 

       Ordförande har ordet: 
 
Årets första medlemsblad börjar med de händelser 
som kommit till efter senaste medlemsbladet sändes 
ut. Såg ett citat som jag gärna vill dela med mig. 
 

Att vara stark! 
Är inte att springa fortast eller hoppa högst. 

Att vara stark är inte att veta bäst och vara främst. 
Att vara stark är att acceptera livets villkor. 

Att vara stark är att tänka om när inte livet blir som 
du planerat. 

Att vara stark är att se möjligheterna i det som verkar 
omöjligt, 

Att kämpa trots motvind och låta det bli en utmaning. 
   Okänd. 

 
God fortsättning på det nya året 2017!  

Med nytt år vill man se nya möjligheter och nya 
förutsättningar, både privat och samhället i övrigt. 
 
Det finns många personer som medborgare som mer 
eller mindre mår dåligt av det trådlösa samhället och 
den infrastruktur som de inte kan använda sig av. 
De biologiska effekter och hälsokonsekvenser av 
mikrovågsstrålning, är något vi inte får blunda för, när 
vi utsätts för mikrovågsstrålning från trådlös teknik, 
som mobiler, Wi-Fi, surfplattor osv.  
Det finns mycket bevis och forskning på att 
radiofrekvent strålning kan påverka biologiska 
organismer, även vid relativt låg intensitet vid frivillig 
eller ofrivillig exponering.  
 
Men varför har regering, riksdag och myndigheter så 
svårt att acceptera verkligheten.  
Ibland funderar jag på vilken kompetens våra 
rikspolitiker och myndighetspersoner har, som hela 
tiden sväljer allt som Strålningsmyndigheten (SSM) 
argumenterar med, men blundar helt för de fakta 
Stråskyddsstiftelsen lyfter fram.  

Nog för att de är läskunniga, men att hela 
tiden vara styrd av ekonomiska intressen från 
Telekom-industrin, gör mej orolig. 
 
Jag är mycket imponerad av den mobila 
tekniken, men att förneka att det skulle finnas 
någon negativ effekt, gör mej ännu mer 
konfunderad. Hur avskärmad får man vara 
från den vardagliga verkligheten?  
Har de då kompetens att jobba för människors 
hälsa och bästa förutsättning i det vardagliga 
livet?  
Det kan förekomma mycket märkliga 
förklaringar till de ökande sömnproblemen 
och psykiska ohälsan som får komma fram i 
media.  
 
Man tittar åt alla håll och kommer med olika 
förklaringar, men vid alla tillfällen undviker 
man att beröra strålningsfaktorn, som om det 
inte existerar runt omkring oss. 
Vid forskning har man bevisat att strålning 
orsakar stress både på centrala nervsystemet 
och oxidativ stress i våra celler. 
 
Funktionsnedsättning är inget någon ber om 
frivilligt, enligt vårdguiden innebär en 
Funktionsnedsättning att en människa har 
nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt 
eller intellektuellt.  
Att lyssna till de människor som drabbats är 
viktigt, att många inte kan synas i samhället, 
gör inte problemet enklare, utan tvärtom! 
Att förneka och ignorera problemet är som att 
spotta dem rakt i ansiktet. Att inte vara trodd, 
att inte bli bemött som trovärdig – det ska 
ingen behöva utsättas för. 
Myndigheter, olika organisationer och många 
personer fortsätter mörklägga att problemet är 
så litet eller att det inte existerar. 
 
Man ser sig blind på att det kan finnas några 
negativa effekter från trådlös teknik och man 
håller telekomindustrin bakom ryggen - 
vinstintressena går före hälsoriskerna - våra 
älskade barn och barnbarn är allra känsligast 
för DNA-skador, neurologiska sjukdomar och 
cancer.  
Vi måste arbete för att gränsvärdena måste 
sänkas för att inte skada oss. 
Wi-Fi router med läsplattor i skolan bör 
ersättas med kabeluppkopplad dator eller 
begränsas. 
 
Ps. Stora delar av denna text har jag skickat 
som brev med senaste Ljusglimten till 
kommunpolitiker och tjänstemän.    /Egon R. 
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7/11 – 2/12. Gemensam utställning i Bodafors. 
 

 
        Alf Ahlin från Tf och Egon R.   Foto: Biblioteket. 
 
Tandvårdsskadeförbundet och Elöverkänsligas 
förening i Jönköpings län har satt upp gemensam 
utställning på Medborgarkontoret/Biblioteket i 
Bodafors, som varade under 4 veckor. 
 
Utställning visar på ett mer humoristiskt sätt risker i 
bild och text, hur en sämre miljö i vår omgivning kan 
påverka vår hälsa mer eller mindre, samt om vad en 
amalgamskada innebär.  
 

 
En av två utställningsskärmar.     Foto: Egon R. 

 
Även om amalgam idag är förbjudet, finns det stor 
befolkning som har biverkningar och skador från 
nervgift som kvicksilver. Förbudet som trädde ikraft 
var egentligen inte de skador amalgam orsakar i 
munnen, utan de miljöskador som kan påverka 
vattendrag. Är det så myndigheter ”kryper till korset” 
för att inte skada sin stolthet? 
Likaså när det gäller mobilstrålning, där NÄR, VAR, 
HUR spelar stor roll vid olika exponering. Så länge 
något inte kan garanteras som ofarligt eller 
riskpåverkan, så länge måste vi betrakta det som en 
hälsorisk. 
Funktionsnedsättning drabbar många i vårt samhälle 
och en del av dem har ingen chans att leva under 
normala förhållande i vår vardag, som utställningen 
pekar på. 
/ Egon R. 

  

 
Artikel i Smålands Dagblad. 

 
 
14/11 2016. 
Möte med Carina Lindström, nytt 
kommunalråd i Eksjö sept. 2016. 
Ett trevligt informations-möte, där jag 
berättade om Elöverkänsligas förenings 
verksamhet, att se möjligheter till möjliga 
åtgärder, men även alla de problem som hela 
tiden finns och att inte bli betrodd från vissa 
eller organisationer.  
Jag belyste även det stora mörkertal som 
finns, när det gäller personer som känner av 
elektromagnetisk strålning, vagabonderande 
strömmar och el-fält. 
 
Carina var väl förberedd och insatt i en del av 
de frågor vi tog upp, glädjande att den 
information kommunen fått tidigare finns i ett 
medvetande, som ger oss ett erkännande vad 
elöverkänslighet egentligen handlar om.   / 
Egon R. 
 
 
 
Medlemsmöte söndagen 4 december 
kl.13.00 med jultallrik  
i Församlingshemmet, Svarttorp, som har en 
mycket bra miljö för alla. 
 

 
Ingrid och Kjell Berggren underhöll och ledde allsång. 
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Vi var 18 personer som hade träffats, umgås och 
avnjuta en jultallrik i bästa gemenskap. 
 
Att träffas under dessa former fyller en viktig del alla 
de medlemmar som har möjlighet. 
 

  
Marianne & Willis hade arrangerat ”julträffen”. 

 
Det är mycket runt omkring i ett arrangemang, för att 
få allt på sin plats, det hade fam. Aztor verkligen 
lyckas med. 
 

 
Egon Reiver och Ingrid Berggren i samtal. 

Samtliga foton: Ann-Louise K. Reiver. 
 

Trivseln var på topp, alla var nöjda och ordförande 
avslutade mötet med ett stort tack till alla.    / Egon R. 
 
 
 

KI visar vägen mot fast telefoni 

 

 
 

PRESSMEDDELANDE,   
 
Tänka sig. Nya KI med alla eminenta 
forskare, som skulle vara ett av världens 
modernaste forskningsinstitut, har tvingats 
konstatera att den trådbundna telefonin är 
det enda alternativ vi kan förlita oss på när 
det gäller. 
Vi efterlyser nu kraftfulla beslut från våra 
politiker så att även vi vanliga medborgare 
ska ha fortsatt tillgång till den säkra fasta 
telefonin med möjlighet att i alla lägen 
kunna kommunicera med vår omgivning, 
samt ha möjlighet att larma i 
nödsituationer. 
Agera nu! Stoppa rivningen av fasta 
telenätet! Det blir för dyrt att bygga upp 
det igen. 
Elöverkänsligas Riksförbund 
Marianne Ketti, T.F. ordförande 
Tel. 0250 – 351 15 
info@eloverkanslig.org 
https://www.eloverkanslig.org 
 
 
 

 
            Smålands Tidningen 2017-01-24 
 

Ordet funktionsnedsättning är ett använt ord, 
där åtgärd och handling ofta saknar substans. 
Jag har vid några tillfällen stängt av ljudet på 
Tv:n och endast följa texten vid direktsända 
debatter, för att få en uppfattning vad som 
sägs.  
För den som är helt beroende av TV-texten, är 
detta mer eller mindre en katastrof.  
En del med hörselnedsättning kan läsa av 
läpparna på den som talar, men när de vänder 
sig bort, håller en hand framför munnen eller 
inte är i bild, finns det ingen information att 
hämta.  
Den information texten har är bara hälften om 
vad som sägs och ligger flera meningar efter 
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vad bilden visar. Det är inte acceptabelt som mänsklig 
rättighet. 
Jag har pratat med Hörselskadades Riksförbund 
(HRF), de är medvetna av problemet.  
Tekniken finns och den ska komma, men när, vilket år 
är frågan?   
Vad det handlar om är viljan, pengar och politisk 
handling och beslut från våra folkvalda. 
 
Åtgärder till de personer som drabbats av 
funktionsnedsättning är mycket varierande, men 
knappast högprioriterat.  
Bara som att ta bort P-tillstånd för många behövande 
som är rörelsehindrade, som har svårt att förflytta sig 
från A till B, då finns inte mycket förståelse från 
beslutsfattare? 
Många personer med olika form av allergier och 
överkänslighet, räknas knappast in som intressanta 
medborgare, utan de får finna sig i att leva mer eller 
mindre osynliga i samhället.  
Att bli förnekad eller förnedrad och inte vara betrodd 
för den allergi eller överkänslighet mot yttre 
påverkan, som många personer lider av, är ett dåligt 
bemötande och omänsklig handling.  
 
Så länge ingen själv är berörd, gäller tydligen: ”Det 
gäller inte mej, det är inte mitt bord”, en egocentriskt 
handlande och trångsynt värdering. 
Vissa organisationer lyckas dess bättre att göra sig 
hörda, medans andra organisationer försvinner delvis 
eller helt och förnekas i media-bruset.  
Det är inte detta samhället vi vill ha, livet är allt för 
kort för att inte tillvara ta alla möjligheter till att 
stödja och hjälpa varandra. 
 
Egon Reiver, ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län. 

 
 
 
 
Föreningens bibliotek för medlemmar. 
 
Låne-böcker: 
 
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 
 
Att vara jordad Clinton Ober,  
                                S. T. Sinatra,  M. Zucker 
Bostad och hälsa               Ragnar Forshufvud 
 
 
 
DVD: 
Gilla läget, om att vara elöverkänslig.  
Av Helen Aastrup Samuels 
 
För dej som är intresserad att låna någon av 
böckerna, var vänlig ring 073-058 40 88 och 
tala in ditt meddelande och vem du är eller 
skicka SMS.  
 
Du kan även skriva brev till Marianne Aztor 
och berätta önskad bok m.m. 
Som alternativ kan du även fråga efter den på 
ditt kommunala bibliotek, som bör ha den 
hemma eller så tar den hem den till dej.  / 
Styrelsen. 
 
 

 
 
31 januari – 27 februari har Elöverkänsligas 
förening och Tandvårdsskadeförbundet i 
Jönköpings län gemensam utställning på 
biblioteket i Vetlanda. Utställningen visas i 
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Bibliotekets skyltfönster, som ligger utmed gågatan. 
För dej som hat vägarna förbi, stannar gärna till och 
titta på utställningen och berätta hur du upplever den, 
om presentationen verkar intressant och når ut till 
allmänheten.   / Egon R. 
 
 
 
 
 

 
 
Välkommen till föreningens 
årsmöte söndagen den 26 
februari kl.14.00. 

 
Se bifogade handlingar och ta gärna med 
dej handlingarna till årsmötet. 
Det är du som medlem i kan påverka 
föreningen mot önskvärda mål, som vi 
måste arbeta för. 
 
Plats: Församlingshemmet, Svarttorp, se 
bifogad karta. 
 
 

Vi tar paus för Kaffe & Te vid lämpligt 
tillfälle under årsmötet. 

 
 

Ta med egen förtäring till pausen,  
 

föreningen bjuder på ekologisk frukt. 
 
 
 

 

Varmt välkommen 
 Styrelsen  

 
Svarttorp kyrka och 

församlingshem ligger ca 6 km 
norr om Lekeryd, väg 986 i 

riktning mot Linderås. 
 

Väl mött i Församlingshemmet, 
Svarttorp, (mitt emot kyrkan). 

 
 

 
                       Foto: Yvonne Adamson 
 
 

Ljuset och solen blir allt starkare för varje 
jag, även att det fortfarande är vintermånad. 
 
Snart är vi där, då Kung Bores lämnar över 
sin värld till varmare och skönare dagar. 

 




