
 

 Sidan 1 

1 

 
Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

 
M E D L E M S – B L A D         

Nr 4 - 2017 
 

       Ordförande har ordet: 
 
19-20 maj var det Förbundsmöte och årsmöte för 
Elöverkänsligas Riksförbund i Fredshammar 
Vandrarhem, ca 1 mil nordost om Orsa i Dalarna. 
Se referat i detta medlemsblad. 
 
Läste ett tips som verkar praktiskt, hur lätt du tar bort 
en fästing, (saknar egen erfarenhet). 
Det finns många goda råd om hur du tar bort de små 
rackarna när de först bitit sig fast, måste vara bland 
de bästa trick? 
Använd en droppe pepparmyntsolja, som du häller på 
fästingen och inom minut har den släppt sitt fäste och 
söker sig där ifrån. 
Enligt den video jag såg, fungerar det förvånansvärt 
bra!  Pepparmyntsolja finns att köpa på apotek. 
 
Trad. Sätt att ta bort en fästing – steg för steg 

1.  

Ta tag om fästingen med en fästingborttagare 
eller med en pincett och dra rakt upp. 

Använd en pincett eller en fästingborttagare 

2. Ta tag om fästingen så nära munnen på den 
som möjligt 

3. Dra sedan försiktigt rakt ut 

4. Efteråt kan du tvätta såret med tvål och vatten 
och/eller med desinfektionsvätska 

 

Nu önskar jag alla en riktigt skön sommar 
med att hämta krafter, motivation och 
livsglädje. Att se möjligheter till nya 
utmaningar och mål, är en del av lycka. 
 
 
24 april, Jönköping 
Årsmöte för ABF i Jönköpings län, som hölls 
i sedvanlig ordning i ABF lokaler på Västra 
Storgatan i Jönköping. 
 Föreningen var representerad av Egon R. 
 
 
27 april, Jönköping 
Årsmöte för HSO i Jönköpings län.  
Till nye ordförande på ett år valdes Clas 
Lindell, efter avgående ordförande Kristina 
Johansson.  
I övrigt inga större förändringar. 
Föreningen var representerad av Egon R. 
 
 
 

 
EN SANNING GÅR OFTA IGENOM TRE 
STADIER: 
Först blir den våldsamt motarbetad för att 
sedan bli förlöjligad för att slutligen bli 
accepterad som alldeles självklar! Den fjärde 
apan har tyvärr försvunnit, en del i vårt 
västerländska samhälle! Det är bekvämare att 
inte höra, inte se, och inte tala!  
 
Det finns alldeles för många som är 
konflikträdda, som inte vill avvika, inte vara 
annorlunda som följer strömmen som inte 
vågar sticka ut!  
Sverige, det sovande folket! Eller som Dr 
Martin Luther King sa: ”There comes a time 
when silence is a betrayal” 
"Det kommer en tid när tystnaden är ett 
förräderi".   
APPELL TILL UN OCH WHO från 225 
vetenskapsmän som skrivit under till dags 
dato där man vädjar att skärpa gränsvärdet för 
mikrovågsstrålningen i form av alla våra 
trådlösa nätverk - "Gränsvärdet för 
mikrovågsstrålningen måste SÄNKAS 
DRASTISKT, det skyddar oss inte längre - 
"För att tala i klarspråk har vi skapat något 
som skadar våra celler och dödar många av 
oss i förtid och det håller på att spåra ur".  
 



 

 Sidan 2 

2 
"Vi är alla med i ett stort experiment utan vårt 
medgivande" Decimera allt trådlöst så 
mycket ni bara kan.  
”Jag kommer med obekväma nyheter om våra 
favoritleksaker mobiler, surfplattor, WiFi, routrar, 
bluetooth,  
Smart Meters, X-box spel, babyvakter, larm, 
mobilmaster m.m. säger en av undertecknarna, doktor 
Martin Blank från Columbia University i USA i ett 
videomeddelande.  
Dr. Blank har över 30 års erfarenhet av ledande EMF 
forskning vid Columbia University och är tidigare 
president i den internationella Bioelectromagnetics 
Society.  
 
Inte ett ord i mainstreammedia om detta som vanligt 
och mörkläggningen fortsätter uppe på SSM 
Strålsäkerhetsmyndigheten, som ska skydda oss men 
istället skyddar industrin och vinstintressena som går 
före hälsoriskerna jämte WHO.  
 
År 2020 kommer 5G.  
Detta är kriminellt - vår tids största experiment och 
hälsoskandal!  
Det borde stå på varje förstasida! Strålningen kan ge 
DNA-skador, cellförstörelse, neurologiska sjukdomar, 
cancer, hjärntumörer, sköldkörtelproblem, 
elöverkänslighet/mikro-vågssyndromet;  
 
Här är några av symptomen - migrän, yrsel, 
koncentrationssvårigheter, minnesproblem, hugg 
stickningar, vibrationer- skakningar inuti kroppen, 
frossbrytningar, kraftigt förhöjd puls, 
sömnsvårigheter, muskel och ledvärk, tryck över 
huvudet och bröst, ringningar i öronen, kör som 
knivar inuti huvudet och öronen, ångest, försvagat 
immunförsvar, ljud och ljuskänslighet, hudproblem, 
ögonproblem, utbrändhet m.m.  
 
Dessa symptom beskrevs redan på 60-talet i rysk 
forskning inom militären- radar - det sk 
mikrovågssyndromet. 3 min video appell -
 https://vimeo.com/123468632 --Här kan ni läsa om 
appellen: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/…/190-
experter-uppmanar… 
teknik/   Källa: Strålskyddsstiftelsen. 
 
 
 
Vitaminer och mineraler är centrala för livets 
processer i vår kropp.  
Mineralerna är bärare av energi och tändstiften i 
livets kemi, medan vitaminerna påskyndar 
cellprocesser och reaktioner i kroppen.  
Utan dem får vi dysfunktion – och det påverkar åt 
båda hållen.  

Det vill säga näringsbrist och stress 
påverkar psyket och känslorna negativt – och 
stress, oro och ohälsosam livsstil skapar 
näringsbrist. 
 
Människans hälsostatus har tyvärr sjunkit 
avsevärt under de senaste 40–50 åren, mycket 
beroende på den industriella maten och den 
storskaliga odlingen av födan.  
Detta har skapat en urlakning av jordarna, 
vilket ger näringsbrist hos människor, växter 
och djur. Det är allvarligt med tanke på att vår 
livskraft och läkande förmåga är beroende av 
en viss närings- och energinivå.  
Vi står och faller med det – alltså det är en 
förutsättning för att kroppen och psyket ska 
fungera väl. 
Näringsbrister ger såväl psykiska som fysiska 
symtom. 
Det somatopsykiska får för lite utrymme idag. 
Nu ser man främst till det psykosomatiska, 
det vill säga att det är de höga kraven, 
pressande tidsbrist, stress och så vidare som 
ger spänningar och sjukdom i kroppen.  
Men det omvända, det somatopsykiska, är 
ännu viktigare idag, för med en låg eller 
undermålig näringsstatus kan varken kroppen 
eller psyket fungera väl. 
 
Ett exempel är D-vitamin som behövs för 
många funktioner inklusive ett stabilt 
nervsystem, bra immunförsvar, normala 
hjärtslag och hög energinivå.  
Det produceras i huden vid solstrålning och vi 
får det naturligt på sommar- halvåret, men det 
är nödvändigt att ta tillskott på vinterhalvåret.  
Brist på D-vitamin kan ge både depression 
och benskörhet. 
 
Vitaminer, mineraler och örter ingår i naturens 
apotek. Örter har i hela mänsklighetens 
historia använts för sina läkande egenskaper 
och hela 80 procent av jordens befolkning 
använder fortfarande örter som sitt 
främsta läkemedel.  
De hälsosamma örterna har en rad 
stimulerande effekter på vår hälsa. 
 
Följande symtom kan vara ett tecken på 
brister av: 
Essentiella fettsyror: 
torr hud även om symtomen kan variera 
något: sprickor i fingertopparna, mörkfärgade 
fläckar i olika nyanser i ansiktet, blandhy som 
är både fet och torr, skrovlig hud på 
armbågarna eller nedre delen av benen, torrt 
och skört hår, mjäll, sår i hårbotten eller 
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håravfall samt mjuka eller sköra fingernaglar som 
skivar sig. 
Även nedsatt hormonproduktion, infertilitet, mer 
inflammationer, svagheter i centrala nervsystemet, för 
låg produktion av stresshormoner. 
 
Långsamma kolhydrater: 
svängande blodsockernivåer, extrem trötthet på 
morgon och eftermiddag. Det ger ett sug efter snabba 
kolhydrater vilket skapar exempelvis huvudvärk, 
irritabilitet, yrsel, darrningar, depression, 
matsmältningsproblem, nervösa besvär. 
 
Protein: 
sömnig och extrem trötthet, oregelbunden sömn, 
järnbrist, låg ämnesomsättning, sämre immunförsvar 
och dålig sårläkning, minskad muskelmassa, 
ofrivilligt barnlös, för tidigt åldrande, problem med 
humöret och minnesfunktion.  
OBS! Brist på protein leder även till ett sämre 
proteinupptag. 
 
Fibrer: 
förstoppning, diarréer, hemorrojder, högt blodtryck, 
nedsatt immunförsvar, cancer (tjocktarm, bröst och 
prostata).  
Källa: av Dr. Sanna Ehdin 
 
 
 

 
                 Foto: Yvonne Adamson 
 
 
 
 

Sveriges Riksdag.                Källa: Riksdagen 
 
10 maj.  Riksdagen röstade Nej till 
tvångsvaccinationer. 
 
10 maj fattade Riksdagen beslut 
angående Socialutskottets Betänkande 2016/17:SoU7, 
som innehöll en rad olika åtgärder för folkhälsan.  
 
Det som fick en stor del av befolkningen att bevaka 
just detta ärende var att det innehöll flera motioner 
som skulle bana väg för såväl fler vaccinationer 
som tvångsvaccinering.  

Detta var något som engagerade många, inte 
bara de som har valt bort vaccin utan även 
människor som är för vaccin men som absolut 
inte vill se något tvång. 
/ Egon R. 
 
 
 
18-19 maj, Förbundsmöte i Dalarna. 
 
Flera politiker hade blivit inbjudna till 
fredagens frågestund, men endast 1 politiker 
hade möjlighet att komma, de övriga hade 
tydligen förhinder att delta i fredagens möte, 
tyvärr. 
Ordförande Marianne Ketti inledde mötet med 
historik, då Elöverkänsligas Riksförbund firar 
30 år, det bildades 1987 under namnet FEB, 
för att sedan byta namn 2001 till 
Elöverkänsligas. 
Marianne K. talade även om vikten att se 
framåt och att stödja varandra på alla nivåer. 
 
Riksdagen granskar Vetenskapliga rådet, som 
stöds av industrin. Folkhälsoproblemen bara 
hopar sig mer och mer, förnekelser från 
myndigheterna är oförändrat fast, det finns 
inget tjänstemannaansvar hos dagens styrande, 
tyvärr 
Telekomindustrin, PTS, SSM m.fl. är mycket 
medvetna om alla de risker vi lyfter fram från 
föreningar och förbundet, men hela tiden 
locket på. 
De hänvisar till varandra hela tiden och allt 
blir bara en rundgång. 
 
Medlemsavgiften är oförändrad med 220 kr/ 
år, ny medlem 120 kr första året och 
familjemedlem 50 kr/år. 
Under lördag hölls årsmötet med 
stämmohandlingar för 2017. 
För 2017 var 10 motioner inlämnade,  
Motion 1 – 4 från Jönköping, 
Motion 5 från Jämtland, 
Motion 6 från Kalmar, 
Motion 7 från Västra Götaland och  
Motion 9 – 10 från Norrbotten. 
 
 
 
Att nå ut med information till alla våra 
medlemmar är A och O, men också att du som 
medlem på bästa sätt återkopplar med dina 
frågor och funderingar till föreningens 
styrelse. 
Vi ska vara en aktiv förening, som ständigt 
arbetar framåt, även att det kan kännas tungt 
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och det är en brant uppförsbacke tycker föreningens 
styrelse. 
 
En arbetsgrupp ska bildas för att se över Förbundets 
stadgar m.m. 
 
2016 startade Informationsgruppen efter beslut på 
förbundsstämman, som nu har arbetet i 1 år, det börjar 
finnas en del av färdigt materiel som kommer allt 
eftersom presenteras och även sändas ut som remiss 
till föreningarna. 
Veronica Svensk, Gävleborg och Susanne Gislason, 
Värmland, är två eldsjälar som driver den största 
delen med att få fram bra information, dock med stöd 
från några övriga deltagare i gruppen. 
 
I 4 år har Elöverkänsligas Riksförbund varit 
representerat Almedalsveckan i Visby av Sylve 
Söderström, Skåne och Egon Reiver, Jönköping (som 
även ansvarig och sammankallande). 
Från 2017 tar Birgitta Arnell, Stockholm över  
(som ansvarig och sammankallande). 
De kommer vara 5 personer som kommer informera 
på plats och vi önskar dem alla lycka till 
Almedalsveckan! 
 
De båda kongressdagarna hölls i god stämning  
bland alla närvarande. Mer information från 
Förbundsstämman kommer i Ljusglimten framöver.   
 
 
 

 
Skirande grönska och sommarängar.  Foto: Egon R. 

 
En dagsresa i 2 årstider, vår och försommar, (på 
samma dag), var en härlig känsla och upplevelse på 
hemresan till Småland. 
I Orsa-bygden hade våren börjat göra sin entré, 
björklöven hade med sina små ”musöron” börjat att 
skönja en grön lövdräkt på de små björkarna. 
I Götaland hade försommaren redan gjort sitt 
intåg i gröna sommarängar och med gula rapsfält 
och en sol som sken från en klarblå sommar-
himmel.  
Tänk så mycket livsglädje och tacksamhet vi kan ta 
del av, efter bästa förmåga.     / Egon R. 
 
 

18 maj var det Dialogträff på Träcentrum 
i Nässjö. 
Föreningen representerades av Willis Aztor, 
som följde dagens information och dialog med 
landstingspolitiker från Region Jönköping. 
Där informerades om:  

• Diskussion om E-tjänster för Din 
hälsa och sjukvård. 

• Plan för hälsa och sjukvård 2030. 
• Ökad trygghet i hemmet med Ny 

teknik, som kanske inte är helt lyckat 
för en del av våra medlemmar. 

• På 1177 ska information finnas om 
patientföreningar och där föreningen 
ska försöka få in en länk till vår 
hemsida på 1177, om detta är möjligt. 
Egon jobbar vidare med frågan till 
nästa styrelsemöte 28 augusti. 

• FaR = Fysisk aktivitet och träning på 
recept. 

• Anhöriga och hälsa. 
 Efter mötet har alla deltagare fått skriva en 
utvärdering: 
Willis text var: Den nya trådlösa tekniken 
passar inte för ett ökat antal personer, som är 
överkänsliga mot el- och trådlös teknik. 
Det är viktigt att Regionen har förståelse och 
att Elöverkänsligas förening har en fortsatt 
god dialog om hur vi kan lösa problemen. 
 
/ Föreningen var representerad. av Willis Aztor, 
Huskvarna. 
 
 
 

 
Söndagen 15 oktober kl.14.00 i 
Missionskyrkan, Kaxholmen. (Gamla 
Riksettan, norr om Huskvarna). 
 
har vi gemensamt medlemsmöte för 
Tandvårdsskadeförbundet och Elöverkänsligas 
förening i Jönköpings län. 
Även medlemmar från våra grannlän är 
mycket välkomna! 
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Som gästtalare har vi bjudit in Katharina Krusell, 
Mjölby, som även är ledamot i Strålskyddsstiftelsens 
styrelse. 
Katharina kommer tala om miljöfrågor som berör vår 
funktionsnedsättning, samt om 5G – som nu ska testas 
utan hänsyn till miljöbalken. 
 
Efter kommer det ordnas en frågestund från åhörarna. 
Missa inte chansen att komma och lyssna till 
högaktuella information.  
Som ordförande i föreningen ser jag mycket fram 
emot att Katharina kan komma. 
 
Katharina har arbetat med miljöfrågor i 13 år.  
Hon är i dag byrådirektör/miljöskyddshandläggare 
vid miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen 
Östergötland. Hon har arbetat med tillsyn och 
prövning av anläggningar inom bland annat 
avfallsområdet, som samordnare för Miljösamverkan 
Östergötland, som avfallsexport i EU-projekt samt 
med inventering av förorenade områden.  
 
Idag ligger fokus på prövning av miljöfarlig 
verksamhet.  
Hon har en civilingenjörsutbildning i Teknisk Biologi 
vid Linköpings Universitet och har även arbetat med 
forskning och utveckling vid Institutet för Teknisk 
Kemi, Universitetet i Hannover.  
Hon har under senare år också arbetat med 
strålskyddsfrågan.   
Källa: Strålskyddsstiftelsen. 

 

Varmt välkomna.  / Styrelsen 
 
 
 

 
Studiecirkel om 5G och annan trådlös teknik. 
Studiecirkeln planeras för föreningens medlemmar, att 
under 5 kvällar hösten 2017, förslag tisdagskvällar 
vecka 43 - 47. 
Hör av dej till egon@reiver.se eller på telefon 0381-
10110. 
Studiecirkeln är under planering, lokal och material 
ska vara klart i god tid innan. 
Kostnad för medlemmar 0 kronor. 
 
 
 
 

 
Att njuta, vila och koppla av med något som känns 
bra, skönt och betydelsefullt för dej.  
 
Bygg upp din kropp inifrån, tänk på vad du äter och 
dricker, det handlar om din hälsa och ditt välmående. 
Ren mat och dryck är en del av kroppens medicin. 

Ju starkare kroppen kan vara, ju mer kan vi 
klara av yttre påverkan av skilda slag.    
 

 
Ta av dej skorna, njut och var jordnära! 

    
 
Det kan vara bra för både kropp och själ att 
vara ute i naturen, att känna lugn och ro. 
Att vandra barfota i den fuktiga sanden i 
strandlinjen mellan havet och land, är bland 
det mest avstressande, att bara få njuta och 
stanna upp en stund och sedan gå vidare. 
 
För många av oss skänker vågornas brus och 
havets dofter ger en lycka och välbefinnande. 
För de flesta av oss har naturen en positiv 
effekt, som ger oss styrka, välbefinnande och 
en form av lycka och glädje.    / Egon R. 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
 
 
Vill du låna böcker, hör av dej med SMS eller tala in 
på Willis mobiltelefon 073-058 40 88, det går också 
att skriva brev till Marianne Aztor och berätta om den 
bok du önskar låna. 
 
Som alternativ: Hör med ditt kommunala bibliotek, 
som förhoppningsvis bör ha den hemma eller tar hem 
den.   

/ Styrelsen. 
 

 
 

 

Vi önskar alla en 
Glad midsommar  
och njut av sommaren! 

            / Styrelsen 
 

 
 

 

 
Sommaridyll             Foto: Egon R. 

 
Att se möjligheter, är ett bra sätt att gå vidare till nya 
tänkbara mål. Livet är här och nu!   
 / Egon R. 


