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Elöverkänsligas Förening i
Jönköpings län
M E D L E M S – B L A D - Nr 3 - 2018
Ordförande har ordet:
Våren kom sent i år, men nu har vi sommaren här,
en sommar medförhoppning om värme, sol, bad,
att umgås eller något annan form av skön
avkoppling.

Jag vill önska er alla en riktigt skön sommar, att få
njuta av sommaren efter det vi kan och har
möjlighet. Välmående gör oss friskare!

Han svarar då att de skickar hem en dosa till
mig, som ska anslutas till telefonjacket och
eluttaget. Jag påstår då att jag kommer få en
DECT-funktion med högre strålning i mitt
hem, han verkar lite frånvarande.
Jag talar om att jag är överkänslig för
strålning och blir dålig av det.
Då vet han tydligen inte mer och svarar att då
går det ju inte och samtalet avslutas.
Jag vet inte om detta är ett led i att
nedläggningen av det fasta nätet, men då
skulle inte jacket fungera?
/ Text: Ronnie Magnusson.
Kommentar: När rasering av telefonnätet
utförs, förblir telefonjacket helt dött. Alla
telefonleverantörer är på hugget att locka till
sig nya mobila telefonkunder på sikt.
/ Egon R.

Varning för telefonförsäljare.
Det kom ett brev från vår medlem Ronnie
Magnusson om telefonförsäljare sätt att
marknadsföra.

Rödhake

Text ur brevet:
Telefonsamtal från en telefonleverantör: En
man ringde och presenterade sig och sa att
att han ringer från Universal och erbjöd mig
billigare abonnemang och gratis
nummerupplysare.
Jag frågade då varför de ringer till en kund
som redan har och erbjuder billigare telefon?
Han säger då att de gjort ett avtal med Telia
och kan sänka priset. Jag frågar då vad min
roll är i detta?
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Foto: Yvonne Adamson

11 april hade HSO årsmöte i Jönköping.
Undertecknad var förhindrad att vara med, då
hälsa inte var det bästa.
Undertecknad blev vald till styrelseledamot i
Funktionsrätt Jönköping som också klubbade
igenom det nya namnet Funktionsrätt
Jönköping efter tidigare HSO Jönköping.
/ Egon Reiver

14 april, stor manifestation i Stockholm.
I strålande sol i Stockholm hade
Elöverkänsligas Riksförbund i samarbete med
Strålskyddsstiftelse, Vågbrytare och
Tandvårdsskadeförbundet en manifestation på
Sergels torg ”Plattan” och senare Mynttorget i
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temat ”Skydda barnen mot skadlig
mikrovågsstrålning - Stoppa 5G.”
Jag uppskattade antalet åhörare till mellan
100 – 150 personer. Bland talarna var Birgitta
Arnell, som i egenskap av
”Manifestordförande” inledde med att hälsa
alla välkomna. Övriga som talade var
Katarina Holtbrink, Mona Nilsson, Christer
Arnell, Gunilla Ladberg, Tommy Friberg,
Egon Reiver med flera.
Tillresande till Stockholm var mycket magert
Stockholmsregionen, de flesta som mötte upp
var Stockholm med omnejd. Från Jönköpings
län deltog endast Kjell O. Berggren och Egon
Reiver.
En deltagare från Stockholm sa till mej när vi
samtalade: Jag vet att jag kommer ta mycket
stryk av att deltaga i manifestationen idag,
med det är så viktigt att vi syns och att vara
med, så den smällen får man ta, det är det
värt.

Efter Plattan bar det vidare till Mynttorget i
Gamla stan, här fanns ett mindre antal
åhörare, de flesta som var på plats var ute och
strosade från Västerlånggatan i Gamla stan
och Drottninggatan.
Här gällde Stockholmspulsen med välfyllda
uteserveringar, musikunderhållning m.m.
Att genomföra typ denna Manifest är en
viktig del i vårt led att föra ut budskapet. Fler
som kan måste vara med, idag räknas många
el- och strålningskänsliga personer till ”Det
osynliga folket, som inte kan vistas uti
samhället, syns man inte så finns man inte.
Det är så som det gäller gör många av oss,
men inte alla.

.
Ett viktigt budskap bland åhörarna. Foto: Egon R.

Sammanfattningsvis var det en mycket
intressant dag, många nya människor och en
glädje att få medverka./ Kjell B. och Egon R.

15 april föreläste Gunilla Ladberg i Norra
Sandsjö församlingshem. Ca 25 personer hade
kommit för att lyssna till ett intressant
föredrag.
Ordförande Egon Reiver hälsade alla
välkomna för att sedan lämna över ordet till
Gunilla Ladberg, som presenterade sig.
Hennes föredrag en ”Upptäcktsfärd i hjärnan”
berättade hon om i ord och bild. Åhörarna
fick ställa frågor under tidens gång. Ett
uppskattat föredrag
Mona Nilsson, SSS.

Sidan 2

Foto: Egon Reiver
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Detta är sista utställningen innan sommaren,
nästa planerade utställningar är i
Anderstorp 3 – 29/9 och
Hestra 28/9 – 26/10.

Bilder från biblioteket i Habo. Foto: Egon R.

Det är ett stort nöje att ställa ut föreningens
utställningar på de olika orterna, det fina
bemötandet och intresset för utställningarna
har varit mycket bra. / Egon Reiver.

Tidningsnotis från Värnamo Nyheter i mars
månad, då vi hade utställning i
Smålandsstenar.

27/4 – 23/5. Utställning på biblioteket i
Habo, Från vardagsmiljö till 5G.

Bibliotekets affisch vid utställningen. Foto: Egon R.

Sidan 3

17 maj inbjöd Region Jönköpings län
till Dialogmöte mellan Patientföreningar och
politiker.
Tema för dagen var: Tillsammans för bästa
möjliga hälsa och jämlikvård. Det handlar om
både kropp och själ.
Helena Stålhammar inledde med: Vad är
viktigt för dej?
Vårt svar var: Bra bemötande, att bli trodd
och sedd.
Jesper Ekberg gav exempel på Regionens
olika satsningar för bättre hälsa: Hälsocafé,
lärcafé, levande bibliotek m.m.
Dessa syftar till att patienter får berätta för
vården om sin situation.
Maria List Slotte informerade om planer på
att filma i de olika patientföreningarna, för
info-spridning till andra organisationer.
Christine Lars-Ingels och Christina Wandt
berättade om hur Hjärt-Lungsjukas Förbund
arbetar med hälsocoachning för bättre hälsa.
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Ronny Broberg, nyval på 1 år som suppleant
i Riksstyrelsen.
Som förtroendevald revisor, nyval Egon
Reiver på 1 år och Keen Runds nyval som
förtroendevald revisorssuppleant på 1 år.
Valberedningen omval för Ingrid Berggren på
1 år.
Jönköping hade lagt in 2 motioner för 2018,
som presenteras tidigare i vårt Medlemsblad.

Wills Aztor representerade vår förening.
Foto: Egon Reiver

Therese Strömberg från Värnamo
Hälsocentral informerade inspirerat om
Hälsosamtal, gruppträffar, föreläsningar och
motionsaktiviteter.
Hon rekommenderade 30 min. motion / dag
eller 150 min. / vecka och att ej dricka kaffe
efter kl. 15, för bättre nattsömn m.m.
/ Vid pennan: Willis Aztor.

Baksidan av vandrarhemmet Fredshammar.
Foto: Egon R.

25 -26 maj Förbundsstämma 2018.
samlades Elöverkänsligas Riksförbund till
Representantskapsmöte och Årsstämma i
Fredshammar, ca 15 km NO om Orsa i norra
Dalarna.
Endast ett fåtal län saknades av olika orsak.
Från Jönköping var Kjell O Berggren och
Egon Reiver som ombud och Ingrid Berggren
som för valberedningen på Riksförbundet.
Valda personer från Jönköpings län:
Sidan 4

Motion 1: Bilda arbetsgrupp om mobilfritt på
tåg,
För att personer med el- och strålningskänslighet, doftallergiker med flera ska ha
möjlighet att resa med tåg, är vårt förslag att
möjlighet ges att kunna resa med elsanerad
sista vagn i tåg med draglok och vagnar.
Motionen tillstyrktes av förbundsstyrelsen i
kommunikation med tågbolag och
myndigheter.
Som ordförande för arbetsgruppen valdes
Egon Reiver, som har etablerat kontakt och
samarbeta med Astma & Allergiförbundet.
Även fler organisationer med lika intresse
finns med på önskelistan, samt personer som
är intresserade att medverka och driva frågan
helhjärtat.
Motion 2: Demonstration för bättre
strålningsfri miljö.
Som vi berättade på sid. 2, så genomfördes
protestmanifestation i Stockholm, innan
denna motion behandlades på årsstämman i
Fredshammar. Förbundsstyrelsens yttrande är
att en rad demonstrationer redan är inplanerat
och förutsättningen är att auktionerna
fortsätter.
Som sammanhållande fortsätter Birgitta
Arnell, Stockholm, men att många frivilliga
ställer upp och medverkar i den mån de kan
vid de olika tillfällena.
Många anhöriga (som inte är drabbade), har
här ett gyllene tillfälle att tillföra energi och
hjälp till verksamheten.

Åhörare på Sergels torg 14/4. Foto: Egon R.
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Programmet för Representantskapsmötet och
Årsstämman under de 2 dagarna som var,
fungerade mycket bra, med respekt, glädje
och konstruktiva samtal.
Efter en varm arbetsdag, fick vi ett par timmar
över för egen tid. Jag blev tillfrågan och
erbjuden att följa med på en liten utflykt till
Storstupet, ca 2 mil NO om Orsa.

Delar av den gamla timmerrännan till höger, en naturintressant upplevelse mitt uti urskogen. Foto: Egon R.
Inlandsbana
n, järnvägsbro (byggd 1902) över ravin. Från bron till
vattnet är det ca34 meter. Foto: Egon R.

Vi fyra på utflykten var fr.v. Tommy Nordbrant, Sonny
Löfgren, Bengt Håkansson (med kameran) och
undertecknad (bakom en annan kamera).

Från bilplats till sevärdheterna var det en
vandring på den ”stenbelagd” delvis
svårforcerad bred stig genom gammelskog.
Ett tack till Sonny, som guidade oss och
berättade en del om denna intressanta
sevärdhet.
Sidan 5

Under fredagskvällen var det underhållning
av mycket duktiga lokala musiker från Orsa.
Som helhet var årets sammankomst rakt
igenom mycket bra, trevlig och gemytlig.

Brusande fors är en rekreation för kropp och själ.
/Foto: Egon R.

Mer referat om de 2 dagarnas sammankomst
kommer finnas med i nästa Ljusglimt.
/ Egon Reiver.
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Ett annat äventyr blir
söndag 2 september, då vi planerar göra en
dagsutflykt till ”lågstrålande ort”,
Kristvalla som ligger norr om Nybro och i
Glasriket, där vi kommer att umgås med
våra vänner i Kronobergs och Kalmar län.
Vi åker i gemensam buss, som är helt fri från
Wi-Fi och där inga mobiltelefoner får var
påslagna under färd.
Bussen har plats för 22 resenärer och först till
kvarn gäller.
Bussen utgår från Jönköping/Huskvarna,
(om det blir tillräckligt med intresserade för
att täcka busskostnaderna), bjuder föreningen
på bussresan m.m.
Ett unikt tillfälle att umgås och gemenskap
med våra vänner i Kalmar och Kronobergs
län.
För er som inte har gjort Intresseanmälan,
gäller senast datum 30/6, som görs till Egon
Reiver, telefon 0381-10110 eller e-post
egon@reiver.se.

En nostalgisk bild av hässja. Foto A-L Reiver.

Tills idag är det 11 personer som anmält sitt
intresse, preliminär färdväg är Jönköping –
Eksjö – Sävsjö – Kristvalla (med viss
justering för tillkommande resenärer).
/ Egon Reiver.

Sol, bad, vila och avkoppling Foto: Egon R.

Styrelsen önskar er alla en riktigt
ljuvlig och skön sommar, efter de
förutsättningar som finns.
Sköna maj, verklig högsommar. Foto: A-L Reiver.

Sidan 6

