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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

M E D L E M S – B L A D 
Nr 1 - 2018 

 Ordförande har ordet: 

 Foto: Ann-Louise K. Reiver 

Först vill jag önska alla en god fortsättning 
på det nya året 2018, med att överlämna en 
vacker blomsterbild.  
Nu är det aktuellt att utöka rökningsförbud på 
balkonger, busshållplatser m.m. Att 
exponeras av smogen från rökning kan 
jämföras med mobilsmogen, den påverkar 
negativt och är hälsofarlig. En bra jämförelse 
när vi talar om krav på minimering av mobil-
strålning i skolor, allmänna platser m.m. 

Bilden nedan är historisk, inte nog med den 
gamla bakelittelefonen utan även att då var 
telefon en viktig och central del i det gamla 
folkhemmet. 

Det ringer….   Bild: Okänd 

Idag gäller en helt annan telefonkultur, en 
hänsynslös slakt på det väl fungerande 
kopparnätet. Men girigheten från 
telekomindustrin har inga gränser, det 
samhällsansvar som tidigare fanns är ett 
minne blott. 
Pengar, pengar, pengar, det enda som 
existerar för telekomindustrin. Dessutom allt 
förnekande om att mobilstrålningen kan vara 
riskfylld, samma tillvägagångssätt som 
tobaksindustrin tidigare gjorde och all 
industri som tillverkade bekämpningsmedel 
och andra gifter som man lurade på folk. 
Att tala om hur illa det är med vardagsmiljön, 
ger inga plus-poäng. Tvärtom står de där som 
frågetecken och fattar ingenting.  
Tidigare besjung man ”Det gåtfulla folket”,  
en visa av Olle Adolpson och Beppe Wolgers 
om barn, deras fantasi och leker. 
Idag är det gåtfulla folket mobilfolket som 
stumt stirrande på sin mobila enhet och 
glömmer bort all verklighet runt omkring 
dem.  
Det måste snart komma en förändring och 
medvetenhet hos allmänheten, som visar att 
det som var så ofarligt kanske inte var så 
ofarligt ändå, cirkeln är rund och tids någ 
kommer man tillbaks till den punkt man 
startade ifrån.  / Egon Reiver 

DEBATT & ANALYS. I en ny rapport om 
miljörelaterade hälsorisker har Folkhälso-
myndigheten struntat i egna regler när de 
anlitat KI-professorerna Anders Ahlbom och 
Maria Feychting, trots att de är jäviga.  

I den nya rapporten avfärdas alla belägg för 
hälsorisker med såväl mikrovågsstrålning från 
trådlös teknik som med lågfrekventa 
magnetfält, trots att de vetenskapliga 
beläggen för risk för cancer och degenerativa 
sjukdomar stärkts under senare år. 
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Strålskyddsstiftelsen pekar ut allvarliga fel i 
en ingående granskning som nyligen 
översänts till Folkhälsomyndigheten och 
folkhälsominister Annika Strandhäll 
 
Trots dessa tydliga intressekonflikter har 
alltså Folkhälsomyndigheten på nytt anlitat 
Anders Ahlbom och Maria Feychting för att 
redovisa vad som framkommit i forskningen 
gällande både mobilstrålning/radiofrekvent 
strålning/mikrovågsstrålning samt 
lågfrekventa fält utan att begära in deklaration 
av intressekonflikter och utan att dessa 
redovisas för läsarna av rapporten.  
 
Folkhälsomyndigheten struntar därmed i sina 
egna riktlinjer för hur myndigheten ska 
hantera externa experter. 
Strålskyddsstiftelsens granskning visar att 
Miljöhälsorapporten 2017 ger en grovt 
felaktig beskrivning om vad forskningen visat 
om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält 
och mikrovågsstrålning från trådlös teknik.  
 
Felen är enkla att bevisa: det vetenskapliga 
stöd för hälsorisker p.g.a elektromagnetiska 
fält som Anders Ahlbom och Maria Feyching 
påstår inte finns, finns bevisligen i stor 
omfattning och är publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter. 
Stiftelsen har sänt granskningen till 
Folkhälsomyndigheten och ansvarig minister 
Annika Strandhäll.  
 
Stiftelsen önskar svar på vilka åtgärder som 
vidtas för att korrigera felen i rapporten och 
förebygga de skadeverkningar som blir 
följden av en så felaktig rapport som 
felinformerat om befintliga vetenskapliga 
belägg för mycket allvarliga hälsorisker.  
 
Folkhälsominister Annika Strandhäll svarar 
kort genom sin departementssekreterare 
angående Strålskyddsstiftelsens granskning av 
de allvarliga felen i Miljöhälsorapporten: 
”Tack för ditt brev med värdefulla synpunkter 
till regeringen. Detta är dock 
Folkhälsomyndighetens fråga att hantera och 
socialminister Annika Strandhäll har fullt 
förtroende för myndighetens arbete.” 
Källa:Strålskyddsstiftelsen.  
 

 

Till Generaldirektör Johan Carlsson och 
Socialminister Annika Strandhäll! 

 Med anledning av att jag m.fl. läst 
Folkhälsomyndighetens Hälsorapport 2017 
önskar jag m. fl. att rapporten revideras i 
kapitel 10 sid. med dess innehåll i rapportens 
sammanfattning.  

Det är mycket allvarligt från en myndighet att 
undanhålla den digra forskning som finns vad 
gäller EMF/ohälsa, se bifogade filer. I er 
enkät för 2015 fanns bra frågor om 
mobilanvändning.  

Två frågor finns om hur man påverkas av 
elektromagnetiska fält. Det är frågor som 
endast kan besvaras om man dels fått veta 
riskerna, dels kan mäta olika värden och dels 
att man kan jämföra sin egen livsmiljö med 
EMF-fri miljö. Därmed är frågorna mycket 
svåra att besvara.  

Om man konstaterat det beskrivna vet man 
exakt att EMF-miljö skadar. Här är det Wi-Fi 
(pulserande strålning) som numera också kan 
vara en allvarlig orsak. Den frågan fanns inte 
synligt med.  

Det framkommer heller inte tillräckligt i 
rapporten hur den psykiska ohälsan 
försämrats, se bifogad fil. Läkarsällskapet har 
i en tidigare enkät under 2016 beskrivit att 48 
% av besöken inte har någon diagnos! 

Jag förutser svar innan 20 december. 
Svaret kommer omedelbart att delges 
Elöverkänsligas Riksförbunds styrelse vilka 
delar mina iakttagelser från rapporten, se 
bifogad fil. Jag och vårt förbund står gärna till 
förfogande vad gäller frågor, fortsatt 
samarbete och information. Vi har tyvärr den 
erfarenhet av EMF som inte borde finnas. 

Vi ger också förslag på forskare som kan 
delta i revideringen, gärna tillsammans med 
någon som FHM och Socialdepartementet 
önskar. Jag har där själv ett förslag: Professor 
Kjell Asplund SBU. 

Med vänliga Hälsningar, Ingrid Berggren Skickat: den 
8 december 2017 11:26 
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Midvinterljus över N. Vixen.   Foto: Hasse Pettersson 

 

Svar från Fredrik Haux 
<fredrik.haux@folkhalsomyndigheten.se> 

Hej Ingrid. Det har fallit på mitt bord att 
besvara ditt mejl i frågan om 
Miljöhälsorapport 2017 

 Folkhälsomyndigheten följer den forskning 
som bedrivs om elektromagnetiska fält och 
hur den exponeringen skulle kunna påverka 
vår hälsa negativt, men bedriver ingen egen 
forskning. 

Vi grundar vårt ställningstagande på vad 
WHO anser i frågan, på de rapporter om 
elektromagnetiska fält och hälsa som 
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd 
årligen ger ut och den senaste rapporten från 
Europakommissionens Scientific Committee 
on Emerging and Newly Identified Health 
Risks (SCENIHR): ”Potential health effects 
of exposure to electromagnetic fields”.  

 Vid en sammantagen bedömning anser vi att 
det i dagsläget inte finns något vetenskapligt 
stöd för ett samband mellan de symtom som 
upplevs och exponering för elektromagnetiska 
fält.  

Forskning om elektromagnetiska fält bedrivs 
kontinuerligt och kvaliteten på studierna 
varierar avsevärt. SSM:s vetenskapliga råd, 
liksom SCENIHR, står för en 
kvalitetsgranskning och värdering av 
materialet och bedömer om forskningen som 
utförts håller måttet och tillför ny kunskap. 

 Folkhälsomyndigheten har ingen anledning 
att tro att de forskare som är författare till 

kapitlet om elektromagnetiska fält i 
Miljöhälsorapport 2017, 
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd 
eller SCENIHR skulle undanhålla forskning 
som påvisar negativa hälsoeffekter av 
elektromagnetiska fält. Därför finns inte heller 
någon anledning att revidera 
Miljöhälsorapport 2017. / Hälsningar Fredrik 

 
Kommentar: Hej Ingrid, det är ett fantastiskt 
jobb du/ni gjort hittills, TACK! Jag tycker 
inte att man ska ge upp nu. Jag har själv fått 
den här typen av svar från olika instanser och 
myndigheter ända sedan 2006 då jag själv 
upptäckte att jag var elöverkänslig. Men jag 
tycker inte vi ska låta dem komma undan nu, 
utan slå våra kloka hjärnor ihop och fortsätta 
att ligga på tills de ger med sig.  
 
Vi borde ha tillräckligt med fakta vi det här 
laget. Våra barn strålas sönder och samman i 
skolor och förskolor, sjuktalen skjuter i 
höjden m.m.  Detta får inte fortsätta. 
Exempel på saker som jag tänker att vi kan 
föra fram på ett eller annat sätt är: 

• Det finns visst anledning att misstro 
SSM:s vetenskapliga råd då de har 
en historik av jäv (Anders Ahlbom): 
https://www.svd.se/svensk-
mobilexpert-utreds (enligt Mona 
Nilsson som var med och avslöjade 
Anders Ahlbom så finns ytterligare 
minst 3 personer i det vetenskapliga 
rådet som har kopplingar till industrin: 
Emilie van Deventer, Eric van Rongen 
samt Martin Röösli) 

• WHO och SSM hänger ihop 
eftersom det finns gemensamma 
deltagare (se artikel ovan i SVD: 
Anders Ahlbom satt i BÅDE SSM:s 
vetenskapliga råd OCH WHO:s 
"expertgrupp för cancerfrågor" IARC 
innan han fick sparken 2011).  

• Emilie van Deventer är också 
exempel på ytterligare en sådan 
person, som både sitter i SSM:s 
vetenskapliga råd och är gruppledare 
för WHO:s internationella program för 
risker med elektromagnetiska fält.  
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• DIREKT efter att Anders Ahlbom

avgick från WHO:s expertgrupp så
ändrade WHO sin uppfattning om
strålningen från ofarlig till möjligen
cancerframkallande. Det är alltså
INTE SANT att WHO skulle anse
att strålningen är ofarlig!! Vi skulle
inte tvångsutsätta barn 24 timmar om
dygnet för någon av de andra
substanserna i grupp 2B (möjligen
cancerframkallande)! Men vi gör det
med strålningen.

• Sammantaget är det en självklarhet
att barn inte ska utsättas för
strålningen - om inte annat enligt
försiktighetsprincipen.

Kanske kan man ta en titt på den 
forskningslista som SSM:s vetenskapliga råd 
drar sin slutsats ifrån, och se om det är många 
studier som är finansierade av industrin. 
Enligt sammanställningen av Henry Lai (se 
bilaga) så visar endast 32 % av 
industrifinansierade studier på risker, medans 
70 % av de "oberoende" studierna visar på 
risker.  

Det får vara nog nu, strålningen förstör 
människors liv, för att några få ska tjäna 
pengar. Precis samma lögner som från 
tobaksindustrin för 20 år sedan: 

"We don't believe it's ever been established that 
smoking is the cause of disease."  

/M. Walker - Vice President and Chief Spokesperson 
for the Tobacco Institute, testifying at the Minnesota 
Trial – 1998. / mvh Henrik 

Steglits    Foto: Yvonne Adamson 

God hälsa börjar i tarmen 
Tarmens bakterieflora är central för 
näringsupptag, immunförsvaret och 
hormonerna – och vi är beroende av att ha en 
positiv tarmflora. För du är inte vad du äter, 
utan vad kroppen tar upp – och där är vi 
beroende av mikroberna i tarmen. Den 
moderna livsstilen ställer tyvärr till mycket 
problem för tarmen och därigenom vår hälsa. 
En antibiotikakur gör exempelvis att tarmens 
naturliga cancerskydd försvinner i ett halvår. 
Men genom att välja en bättre livsstil kan vi 
snabbt förbättra allt. 

Visste du att tarmfloran är kroppens största 
inre organ med cirka ett kilo bakterier? Den 
består av 100 triljoner celler, vilket är tio 
gånger fler celler än resten av kroppen. Den 
innehåller minst tusen olika bakterietyper, 
vilket är ungefär lika många celltyper som 
själva kroppen består av. Det sätter saker i 
perspektiv, och forskarna och läkarna börjar 
nu förstå hur oerhört central tarmfloran är för 
vår hälsa och välmående. 

Tarmkanalen bildar ett eget ekosystem, där 
cellerna interagerar med varandra och den 
lokala miljön. Likt en vild trädgård 
samexisterar många olika livsformer, och vi 
är helt beroende av de godartade bakterierna 
eftersom de producerar en rad näringsämnen 
för kroppen. Dessutom behöver vi svampar 
som äter upp skräp och rester. Allt existerar 
in en väl avvägd balans. 
Tarmfloran är A och O för ett fungerande 
immunförsvar och ett bra näringsupptag. 

Den springande punkten är dock om matens 
näring tas upp, för du är inte vad du äter – 
utan vad kroppen absorberar. Vi behöver 
sköta om tarmfloran, för det vi äter påverkar 
dess sammansättning, vilket i sin tur påverkar 
näringsupptaget. 
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Hot mot tarmens hälsa 

Tyvärr ställer den moderna livsstilen till 
mycket problem för tarmen och därigenom 
vår hälsa. Överanvändningen av antibiotika i 
kombination med den kraftigt ökade 
konsumtionen av socker, godis, läsk, vitt 
bröd, pasta, pizza och dylikt bäddar för 
överväxt av jästsvampar. Dessa stjäl 
näringsämnen och producerar en mängd 
ämnen som belastar kroppen och gör att vi 
fungerar allt sämre.Följden blir en stressad 
kropp som lättare blir infekterad och som får 
allt sämre möjlighet att försvara sig mot de 
fria radikalernas verkan. I sjukvårdens nit att 
bekämpa sjukdomsframkallande bakterier 
glömdes de hälsosamma bakterierna bort. 
Istället för att vi mår bättre har det skapats 
ännu fler problem och sjukdomar än tidigare. 

Det är heller inte konstigt att vi har fått denna 
utveckling när läkarna länge envist har hävdat 
att ”det inte spelar någon roll vad vi äter”. 
Inget kunde vara mer fel. 
Antibiotikabehandlingar kan ge störningar i 
floran i månader och ibland upp till år. 

Tarmens naturliga cancerskydd försvinner 
i ett halvår. Det kan ge upphov till en 
allvarlig inflammation, kolit, som förorsakas 
av clostridium difficile. En nygammal 
verksam behandling kan då vara att få 
lavemang med tarmflora från en frisk person. 
Då etableras en frisk tarmflora rätt snabbt. 

Mag-tarmkanalen är intimt förknippad med 
funktionen hos immunsystemet, 
hormonsystemet och nervsystemet. Om 
integriteten skadas hos något av dessa system 
kan det leda till olika kroniska tillstånd såsom 
trötthet, smärta, ledproblem, inflammationer 
och magbesvär. 

Det hänger på balansen 

Människokroppen innehåller i snitt cirka 3,5 
kilo bakterier, varav många har väsentliga, 
positiva funktioner och andra tyvärr främjar 
sjukdom. När jämvikten mellan ”vänliga” och 
patogena bakterier störs genom intag av 
kemiska tillsatser, p-piller, antibiotika, 
alkohol, bekämpningsmedel, 

livsmedelstillsatser och stress – då kan 
sjukdomsproducerande bakterier snabbt 
föröka sig i tarmkanalen. 

Tarmfloran väger ca ett kg, och ju fler olika 
bakteriestammar vi har i tarmen desto bättre 
är det. Mångfald och variation är essentiellt! 

Antibiotika kan vara helt förödande för 
mikroflorans mångfald. 
Källa: 24 november, 2017/2 Kommentarer/i Mage och 
tarm, Mat & näring, Sannas Blogg, Stärk 
självläkningen/av Dr. Sanna Ehdin. 
 
 
 
Elöverkänsligas föreningen satsar på nya 
utställningar om vardagsmiljön till 5G, 
som finns runt omkring oss varje dag. 
 

 
Foto: Evelina Mörnefält, SmT,  

(Bild från tidigare utställning på bibliotek). 

 
8 januari startade Elöverkänsligas föreningen 
i Jönköpings län en vandringsutställning, en 
utställningen som visas samtidigt på tre olika 
bibliotek samtidigt, för att vi ska hinna ge ut 
så mycket information som möjligt under 
2018-2019, om vardagsmiljön till 5G.  

 

 
Utställning i Eksjö bibliotek 8/1. 
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Förutom utställningsskärm och Roll up, ska 
det finnas bord på plats med informations-
material vid varje utställningstillfälle. 
Informationsmaterial från Strålskyddstiftelsen 
och Elöverkänsligas Riksförbund. 
I Eksjö låg en hälsning från en besökare som  
kopierat och strukit under information i en 
äldre Ljusglimten (nr 4 2015) Monas spalt, 
intressant när besökare vill på detta sätt delta 
med delaktighet och synpunkter.  
 

 
Mariannelunds bibliotek 8/1. 

 
� Uppkopplade barn 

� Tillsammans för vår hälsa 

� 5G – en fara för hälsan och miljön 

� Elöverkänslighet – Något som påverkar 

hela Familjen 

� Strålning från trådlös teknik och 

hälsorisker 

� Information om Elöverkänsligas 

Riksförbund 

� Resolution 1815 (2011) 

� Sjuk av el (gul folder) 

� Trådlös teknik – en hälsorisk (blå folder) 

�  Med mera information. 

 
Sävsjö bibliotek sett från gatan 9/1. 

 
Veronica Svensk är sammankallande. 

för Riks informationsgrupp. 
 

Veronica Svensk, Susanne Gislason, Jan 
Boljang och undertecknad är verksamma 
inom Riks informationsgrupp. 
Allt eftersom det kommer nytt producerat 
informationsmaterial, kommer det att tillföras 
utställningen och äldre liggande material kan 
bytas ut. 
Informationsgruppen på Riks arbetar starkt 
för att ta fram nytt informationsmaterial hela 
tiden, det kan även gälla viss revidering av 
befintligt material. 
För januari 2018 gäller Eksjö, 8-26/1. 
Mariannelund 8-29/1 och Sävsjö 9-26/1. 
 
Februari 2018 är det Österbymo 
(Östergötlands län) 29/1-16/2, Tranås 5/2-2/3 
och Rosenlunds vårdcentral 8/2. 
 
Mars månad 2018: Aneby och  
Forserum 5–23/3, Smålandsstenar 6–27/3. 
Från april och senare kommer det att 
redovisas i kommande Medlemsblad och på 
vår hemsida, samt händelser som varit under 
pågående utställningar.  / Egon Reiver. 

 
 
 

 
Publ. i Smålands Tidningen 2017-12-14. 
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Hur fritt är det fria 
ordet? Som ofta förträngs - och mycket av 
sanningen skalas bort av den ursprungliga  
faktabilden, som blir till en förvrängd 
sanning, som endast gynnar 
telekomindustrin och mobil-operatörerna, 
deras undermening är att vi som jobbar med 
upplysning och information om den trådlösa 
teknikens risker, ska tystas ner, tröttnas ut 
eller ge upp.  
Så är den bistra verkligheten som de flesta 
av allmänheten inte förstår eller vill inse.     
 / Egon Reiver. 

 

                                  
Olle Johansson 

 
Olle Johansson avskedades från KI. 

Detta är en skandal, den 15 november 2017 
upphörde docent och universitetslektor Olle 
Johanssons tjänst på Karolinska institutet 
(KI). Han avskedades för att det, enligt vad 
KI påstår, inte fanns pengar till hans tjänst 
och forskning. Detta rådde ”arbetsbrist”, 
påstod ledningen. Avskedandet är en skam för 
svensk vetenskaplighet och för KI som 
uppenbarligen vill att vi ska fortsätta att 

tillåta skadlig mobilstrålning, skriver 2000-
Talets Vetenskap 5/2017. 
 
Tidningen fortsätter: KI:s uppsägning av Olle 
Johansson är olaglig, oetisk och omoralisk. 
Enligt FN:s konvention om de speciella 
rättigheterna för människorna med 
funktionsnedsättningar, EU:s förordningar 
samt svenska handikapp lagar, så har Sverige 
förbundit sig att inte sätta några kostnadstak 
för forskning och utredning, förrän man har 
uppnått total, komplett tillgänglighet i 
samhället. 
Källa: Detta är en liten del av en lång artikel i 2000-tals 
vetenskap 5/2017. 
 
På sidan 6 skrev jag några rader om det fria 
ordet, allt eftersom förträngs den sanning som 
tagits fram av oberoende forskare. 
Tydligheten från Mona Nilsson röst blir ännu 
mer påtaglig och viktig efter denna händelse. 
Någon Törnrosasömn finns inte utrymme för 
längre, nu börjar kampen att hårdna, 
vardagsmiljön blir än mer tuff och 
tillgängligheten för el- och strålningskänsliga 
personer minimeras tyvärr mer och mer.  
 
Våra politiker i riksdag och regering 
negligerar problemet, de anser att den 
information de får från Strålskydds-
myndigheten, Folkhälsomyndigheten med 
flera, har regering och riksdag fullaste 
förtroende för och de är inte intresserad att 
revidera den värderingen. 
 
Politiker i riksdagen är folkets representanter, 
men detta bara i ord och inte i handling. 
Endast några få riksdagsledamöter har tagit åt 
sig av de risker mobilstrålningen innebär. Så 
grym är verkligheten, inte många bryr sig 
innan något oväntat stort inträffar, som inte 
går att bortförklara.  / Egon Reiver. 
 
 
 
Debattmöte i Nässjö inställt om 5G och 
framtidens teknik i vinter 2018. 
 
Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö och 
Elöverkänsligas förening hade planer på ett 
debattmöte i Nässjö mellan Telia och 
Strålskyddsstiftelsen. Vuxenskolan höll i 
planeringen och Mona Nilsson var inbjuden 
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och tackade JA, så gjorde inte Telia, som 
tackade NEJ med motivering att de inte hade 
möjlighet att föreläsa, de fick även komma 
med förslag till datum.  
Det kan verka märkligt, när de är ute och 
föreläser om 5G??? Tanken kom direkt, 
vågar de inte ställa upp?  
Mycket dåligt agerande från Telia och fegt 
att inte våga ställa upp till debatt, finns 
ingen annan tolkning. 
Vuxenskolan vill nu avvakta och försöka med 
något annat telebolag senare. Vi återkommer 
om det blir aktuellt med någon föreläsning 
längre fram i vår. 
Det känns verkligen snopet. / Egon Reiver 
 
 
 
 
 

 
Foto: Ann-Louise K. Reiver 

 
Efter midvintersolståndet (21/12), går vi mot 
ljusare tider igen.  
Likt det brinnande ljuset, som formar sin egen 
skönhet - så formar ljuset vår livsglädje, våra 
möjligheter och vår framtidstro.  
/ Egon Reiver. 
 
 

 
 
Flykting i eget land – så löd en 
sammanställning av FEB-enkät 1997, 
totalt kom det då in 185 svar från medlemmar. 
Av 185 svar uppger 31 personer att de fått 
flyttat p.g.a mobilmaster, som då var betydligt 
mindre till antalet än idag. 
Redan då existerade fusk-forskning på 
elöverkänsliga, där de utsattes för 
provokationsförsök, enligt Ljusglimten. 
 
Dåvarande ordförande i FEB i Jönköpings län 
var Per Åke Nordenhög, som sedan många år 
tillbaks är föreningens sekreterare.   
/ Egon Reiver 
 
 
 

 
 

Till minne av vår 
medlem Lena 
Krebs som har 

somnat in den 28 
december 2017. 

 
Lena Krebs bodde 
i Övravad, norr 
om Lekeryd i 
Jönköpings 
kommun. 
 
Vila i frid. 
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Kraftig ökning av cancer i huvud- och hals 
visar ny cancerstatistik 
9 januari, 2018 
 
Antalet människor som drabbas av cancer i 
huvud- och halsområdet ökar kraftigt i 
Sverige enligt Socialstyrelsens nya 
cancerstatistik.  
Cancer i sköldkörtel och i munnen hör till de 
cancerformer som ökar mest. Men även 
hypofystumörer ökar mycket.  
Bland män i åldern 50-79 år ökar även den 
elakartade formen av hjärntumör, gliom grad 
3-4, tydligt.  
Ökningen av dessa cancerformer kan befaras 
vara en konsekvens av strålning från 
mobiltelefoner som exponerar huvud- och 
halsområdet mest vid användning mot 
huvudet.  
Ökningen har sammanfallit tidsmässigt med 
den kraftigt ökande användningen.  
Del av information, läs mer på 
www.stralskyddsstiftelse.se 
Källa: Strålskyddsstiftelsen. 
 
 
 
 
”Mobilerna ska bort” (Ur SVT1-program) 
Mobiltelefoner kan störa på lektioner och 
rubba arbetsron hos elever. Flera skolor har 
infört olika typer av mobilförbud, något både 
utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och 
Liberalernas partiledare Jan Björklund är 
positiva till. 
– Det är väldigt bra att skolor i Sverige har 
bestämt sig när man ska ha med sig 
mobiltelefonerna och när man inte ska det, 
säger Gustav Fridolin i Morgonstudion. 
Trots att flera skolor inför olika mobilförbud 
så finns fortfarande skolor som inte har 
ordningsregler för mobiltelefoner, menar 
Fridolin. 
– Här är det viktigt att rektorer tar sitt ansvar 
och inte lämpar över frågan på sina lärare, 
säger han. 
Ska vara upp till skolorna 
Men han tycker ändå att det ska vara upp till 
skolor och rektorer att sätta sina egna regler 
gällande ordningsregler och mobilförbud. 
Frankrike inför från och med september ett 
nationellt mobilförbud i skolorna. Något som 
Fridolin inte tycker är aktuellt för Sverige. 

– Nej det är upp till den enskilda skolan. Vi 
ska inte sitta och bestämma det, man måste 
lokalt bestämma när barn ska få ha 
mobiltelefoner och inte, säger han. 
Björklund positiv 
 
F.d. utbildningsministern och L-partiledare 
Jan Björklund är till skillnad från Fridolin 
öppen för en lag som liknar den franska 
modellen. 
– Det här ska jag absolut kolla på, jag är 
öppen för det, säger Björklund i 
Morgonstudion. 
Han menar att han redan 2014 skrev ett 
lagförslag gällande ett nationellt mobilförbud 
på lektionstid. Lagförslaget gick dock aldrig 
ut och har, enligt Björklund, inte tagits upp av 
regeringen. 
– Det valde den nya regeringen att lägga i 
skrivbordslådan, säger Björklund. 
”Ska inte sitta i Stockholm med pekpinnar” 
Gustav Fridolin menar att man nu ska börja 
arbeta med frågan mer. Staten ska gå in och se 
till att skolor arbetar med ordningsregler – 
och följer dem. 
– Men vi ska inte sitta i Stockholm med 
pekpinnar och tro att det är det som blir 
frälsningen för skolorna, säger Gustav 
Fridolin. 
Samtidigt tycker Jan Björklund att regeringen 
måste ta hårdare tag och sätta ner foten. 
– Mobilerna ska bort, säger han. 
Källa: SVT1 2018-01-11 
 
Kommentar: Jag vill försöka följa hur våra 
folkvalda i riksdagen lägger sin röst på dessa 
motioner som förslag till riksdagsbeslut? 
Här ett antal aktuella motioner om 
mobiltelefoner och skolan: 
För dej som vill påverka, skriv brev till de 
riksdagspolitiker som du känner eller känner 
för och be dem stödja nedan motioner i 
riksdagen. ”Många bäckar små” heter det och 
vi kan kanske påverka om många gör det. 
 
>Strålning, cancer och skolor 
Motion till Riksdagen 2017/18:3020 
av Jan Lindholm (MP) 
 
>Moratorium för 5G 
Motion till riksdagen 2017/18:3368  
av Jan Lindholm (MP) 
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>Mobilfria klassrum  
Motion till riksdagen 2017/18:3375 av Runar 
Filper (SD)  
 
>En strålningsfri skola  
Motion till riksdagen 2017/18:3021 av Jan 
Lindholm (MP)  
  / Egon Reiver. 
 

 
 
Föreningens bibliotek för medlemmar. 
 
Låne-böcker: 
 
En annan värld. 
Christine von Hedenberg. (ny inköpt bok). 
 
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 
 
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 Aztor 
Bäckadal, Vireda by 
561 96 Lekeryd 
och beställ den bok du vill låna. 
 
Har du lånat en bok som du läst klart, 
glöm ej att lämna tillbaks den. 
                          / Styrelsen. 
 
 
Har du några frågor eller något du undrar 
över, skriv och skicka till någon av oss i 
styrelsen. 
 
Egon Reiver, ordförande 
 
Ingrid Berggren, v. ordförande 
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Per-Åke Nordenhög, sekr. 

Eva Mari Ohlsson, kassör 

Marianne Aztor, bitr. kassör 

Willis Aztor, ledamot 

Therese Pilht, ledamot 

Tillsammans gör föreningen starkare, 
för att nå gemensamma mål.  
Allt för medlemmarnas bästa. / Styrelsen 

Kommande program 2018: 

 Foto: Yvonne Adamson 

Föreningens årsmöte söndagen      
25 februari 2018, kl.14.00. 
Församlingshemmet, Svarttorp, Jönköpings 
kommun 
Årsmötesförhandlingar sker i sedvanlig 
ordning, men vi behöver dej som medlem 
att delta i årsmötet, det är du som medlem 
som är kärnan i årsmötet. 

Som mötesordförande är Maria List-Slotte 
inbjuden, Maria är utredare vid Region 
Jönköpings län.  

Se bifogad kallelse och verksamhetsplan 
2017. 

Uppmaning: DU som är del av årsmötet, 
kom och gör din röst hörd.      
VÄLKOMMEN. 

Gunilla Ladberg. 

Söndagen 15 april 2018 kl.14.00, Norra 
Sandsjö församlingshem, Nässjö kommun. 
Föreningen har bjudit in Gunilla Ladberg, 
Lidingö, som kommer att föreläsa om  

På upptäcktsfärd i hjärnan? 

Gunilla har många strängar på sin lyra, hon är 
fil.dr. i pedagogik, utbildare, författare m.m.  
Hon är en enastående talare att lyssna till och 
på ett okomplicerat sätt berättar hon om ”en 
upptäcktsresa” i vår fantastiska hjärna. 

Hennes huvudsakliga arbetsområden 
är flerspråkighet, den mänskliga 
hjärnan samt den trådlösa tekniken och 
dess destruktiva inverkan på hälsa och 
miljö. 
Gunilla Ladberg har skrivit ett tjugotal 
böcker och ett stort antal mindre skrifter och 
artiklar.  

Missa i chansen - Ett måste 
att komma och lyssna. 

Varmt välkommen önskar Styrelsen. 

Norra Sandsjö församlingshem ligger 
 intill kyrkan,  

ca 1mil norr om Sävsjö på länsväg 128. 
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I slutet av 2017 sände vi ut denna broschyren 
till alla medlemmar. 
 
Tryckfelsnisse har varit framme, rätt 
bankgiro är 814-8504.  
 
Vår förening har fint samarbetar med 
Strålskyddsstiftelsen, som tacksamt tar emot 
litet son stort bidrag från givare. 
 
 

 
Kerstin Stenberg 

 

 
 
Kerstin Stenberg Citat:- - JAG UTMANAR 
ALLA JOURNALISTER –  
Jag anklagar de journalister som på ett 
ensidigt och ovärdigt sätt för ett drev mot 
elöverkänsliga, utan att granska fakta. 

Elöverkänslighet/mikrovågssyndromet 
finns. Det är ett syndrom med många olika 
symtom, ungefär som burn-out eller 
kemikalieöverkänslighet (MCS).  
Det finns en skarp forskningskontrovers i 
frågan och tusentals läkare runt om i världen 
uttrycker stark oro utifrån kliniska data. Ändå 
tillåts personer få påstå att vetenskapen 
entydigt visar att elöverkänslighet inte skulle 
finnas, och att de enda förklaringsmodellerna 
skulle vara psykologiska. Det är bevisligen 
inte sant.  
 
Jag utmanar därför alla journalister som är 
tillräckligt nyfikna för att gräva i denna 
komplexa fråga, att ta reda på varför den ena 
falangen i forskningskontroversen fått 
tolkningsföreträde, och att, utan förutfattade 
meningar, ta kontakt med de initierade 
aktörer som studerar denna fråga på heltid.  
Elöverkänsligas Riksförbund är den största 
auktoriteten i frågan och kan ordna möten 
med elöverkänsliga https://eloverkanslig.org/. 
Det är i diskussion med de berörda som man 
inser att detta är på riktigt. 
Strålskyddsstiftelsens http://www.stralskyddss
tiftelsen.se/ ordförande Mona Nilsson, har 
jämförts med en myndighet i "En bok en 
författare". 
Hon kan de senaste decenniernas forskning 
på sina fem.  
Ni kan också kontakta undertecknad om hur 
spelet mellan de olika falangerna och 
intressena drivs på internationell nivå, t ex på 
WHO och i EU-kommissionen.  
Gissa vilken forskningsfalang som får 
finansiering av den strålningsproducerande 
industrin.  
Gissa vilken falang i kontroversen som med 
tunga medel förs fram i politiska 
sammanhang av telekomlobbyn?  
Här appellen till UN och WHO där idag 236 
vetenskapsmän, forskare och experter varnar 
kraftfullt - "Gränsvärdena för mikrovågs-
strålningen i form av alla våra trådlösa 
nätverk måste sänkas drastiskt - det skyddar 
oss inte längre" 2 min 
video https://www.youtube.com/watch?v=My
5leLBbNqI&t=17s  / Källa: Kerstin Stenberg. 

 
 


