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Elöverkänsligas Förening i
Jönköpings län
M E D L E M S – B L A D - Nr 6 - 2018

Ordförande har ordet:

2018 är snart till ända, ett år med mycket
aktiviteter.
Ibland kan det bli kvällar, hjärnan vill liksom
inte hänga med vissa stunder och gör då sitt
avtryck på skrivbordet nedan.

Dr. Sanna Ehdin skriver på fb. 28/9 2018.·
Finsk professor varnar: trådlös teknik
kommer leda till global epidemi av
hjärnskador.
Hjärnan är den mest känsliga konstruktion
med 60 miljarder hjärnceller och 600 km
blodkärl! Mängder av små och långa
nervutskott – vilka är känsliga för all trådlös
strålning.
Professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa
har läst hundratals rapporter om
mobiltelefoner, trådlösa miljöer och
hälsorisker. Riskerna är stora och barn måste
skyddas, använd flygplansläge i mobiler och
läsplattor, säger han.
Kommentar: Vi måste på ett lättare satt
tydliggöra för allmänheten, så de lyssnar på
vårt budskap genom förtroende. / Egon R.

.

Utställning på biblioteket i Hestra (Gislaveds
kommun) 1 – 26 oktober.

Årets sista utställning som är den 11:e i
ordningen för 2018. Det är med stort nöje vi
fick förmånen att presentera vår information i
text och bild och även samtala med några. Det
råder stor okunskap bland allmänheten om vår
verksamhet och information, så behovet är
mycket viktigt. Samtidigt finns det stort
intresse och nyfikenhet och en törst på mer
medvetenhet.
Mitt arbetsbord är en del av min vardag. Foto: Egon R.

Snart ringer år 2019 in, vi får hämta nya
krafter och vila, för kämpa vidare.
Samtidigt ska jag försöka slutföra en del av
den släktforskning jag har ägnat en del tid åt
under senaste åren, och slutföra sammanställningar från ett spännande och givande
projekt, som ger avkoppling och kunskap.
Elöverkänsligas Förbund och länsföreningar
är team som måste fungera och där vi
tillsammans måsta jobba, var och en efter
egen förmåga till en gemensam kraftsamling.
Men också att lyssna på sin kropp, ett bästa
sätt att må bra. Bra boendemiljö och ren,
näringsrik mat och dryck - är ”prio” 1!
Vår Roll-Up utanför utställningsrummet.

Sidan 1
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Polisförbundet och KTH har gjort.
Samtidigt är det få poliser som själva känner
till problemet.

Utställningen på biblioteket Anderstorp under
september månad, var mycket uppskattat och ca
hälften av allt informationsmaterial har fått ny
ägare, känns mycket bra.

En stor del av jobbet för mc-poliser handlar
om att övervaka trafiken.
Foto: SVT

En av tre utställningens-skärmar. Foto: Egon R.

”Läshörnan”.

Foto: Egon R.

Även bord och fåtölj fanns ordnat i
utställningsrummet, här fanns det möjlighet
att i lugn och tro ta del av all informationen.
/ Egon Reiver

MC-polisen: ”Är strålningen hög måste
arbetsgivaren göra något”
Publicerad i SVT 2018-10-03, 05.00

Motorcykelpoliser kan utsättas för
strålnivåer fyra gånger över tillåtna
gränsvärden. Det visar mätningar som
Sidan 2

Polisens motorcyklar är utrustade med den
kommunikationsutrustning som är standard
för samhällsviktiga funktioner i Sverige. Det
är en större Rakelenhet med en antenn som är
placerad mindre än en halvmeter ifrån
förarens rygg.
När polisförbundet genomförde mätningar av
elektromagnetisk strålning uppmättes nivåer
som var fyra gånger högre än tillåtna
gränsvärden.
– Strålningen är inget man känner av, men
det är viktigt att veta vad som händer i
framtiden, säger mc-polisen Lennart Olsson.
Flera timmar varje dag
Tillsammans med sin kollega tillbringar han
flera timmar varje dag på motorcykeln. De
har arbetat i flera år utan att tänka på
strålningen.
– Jag har inte tänkt tanken tidigare att radion
skulle vara ett problem, säger Lucas
Lundkvist.
– Jag har tyckt att vi är lyckligt lottade som
har en radio som fungerar. Men är det hög
strålning så måste arbetsgivaren göra något
åt det. Upplever problem
Flera poliser har rapporterat in symptom i
form av huvudvärk, illamående och
sömnlöshet där de själva tror att Rakel kan ha
påverkat.
– Man hör att kollegor pratar om det ibland
men det är inget jag tänker på, säger Lennart
Olsson.
Kommentar: Jag har tidigare v.b problemet
till polisförbundet, efter samtal med poliser
som känt oro och ohälsa. Detta är en tydlig
arbetsmiljö och vardagsmiljöfråga,
mikrovågsstrålningen kan vara en del av den
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ohälsan som finns hos många människor, så
NÄR - VAR - HUR vi använder trådlös
teknik, har stor betydelse i vår vardagsmiljö,
av högsta dignitet. / Egon Reiver
Mona Nilsson skriver 4 oktober2018:
Denna nyhet om hög strålning för MC-poliser
kommer på årsdagen av polisbefäl Roger
Carlströms bortgång.
Roger Carlström fick hjärntumör p.g.a detta
telekommunikationssystem och han var
mycket modig och stark och en förebild för
andra genom att gå ut och berätta öppet om
vad som hände honom.
Polisbefäl Roger Carlström gick bort för 4 år
sedan (3 oktober 2014) i malign hjärntumör,
gliom grad 4.
Vi minns Roger Carlström med värme, en
mycket fin medmänniska.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/10/t
ill-minne-av-roger-carlstrom/.
Källa: Strålskyddsstiftelsen.

Om svävning – ett modernt problem
I samma takt som olinjära
(kretskortsutrustade) ljuskällor ersätter
glödlampor kommer det att skapas så kallad
svävning, ett relativt okänt fenomen som kan
skapa obehag för elöverkänsliga, speciellt i
varuhus och allmänna utrymmen befängda
med led/lågenergilampor, T5 armaturer etc.
Exempel
Två ledarmaturer sitter med några meters
mellanrum, enligt specifikation oscillerar
(svänger) de på 50 000 Hz. I verkligheten
kommer de inte att hålla exakt den frekvensen
utan det blir skillnader på grund av att
elektroniska komponenter har en viss
tolerans.
Anta att den ena led-armaturen oscillerar på
49 990 Hz och den andra på 50 005 Hz, då
kommer en tredje frekvens på 50 005 – 49
995 = 10 Hz att skapas.
Elektroniskt skapade låga frekvenser är
förrädiska då hjärnan använder sådana för
kommunikation med nervsystemet, alltså en
obehörig typ fjärrstyrning av nervbanorna
som på intet sätt främjar hälsan.
Sen tillkommer avstånd kontra styrka på
magnetfält, ju närmare ljuskällan man är desto
kraftigare blir den magnetiska komponenten
som slår igenom kroppen.
Sidan 3

Att gå in i en modern butik med 100-tals
olinjära belysningsarmaturer innebär
exponering för mängder svävande frekvenser.
Två glödlampor som arbetar med 50 Hz
nätspänning oscillerar i takt och skapar inga
problem.
Hans Rencke Administratör fb 2018-10-12 ·

Hans Rencke hanterar medlemskap,
moderatorer, inställningar och inlägg för
Elöverkänsliga.
Smartmetersystemen har 3 strålkomponenter
som jag beskrivit tidigare här några gånger.
Det bästa sättet att mäta fram det om man inte
har oscilloskop är att använda AM-radio.
Övertonerna från mätarnas drivelektronik
hamnar på radions kortvågsband och ger
missljud.
Generellt kan man utgå från att om där finns
en smartmätare så finns störningar i fri luft ,
samt på elnätets kopparledningar och jordade
prylar.
Frågan är vad göra åt saken...trenden är att
nätägarna nekar byte till mekanisk mätare,
men man ska iallafall kräva byte då den vägen
inte är helt stängd än hos en del nätägare.
Annars är det mätarflytt och induktivt nätfilter
(transformator) som gäller..
Källa: Fb Elöverkänsliga 2018-10-12

I röda rummet var vi församlade.

16 oktober var jag inbjuden till Kronobergs
ELF till föreningskväll av deras ordf. AnnLouise Fransson, för att inspirera och berätta
om verksamheten i vår ELF-förening.
Vi träffades och mötet var i Svenska Tanters
Trädgårdscafé, ”Röda huset”, som ligger i en
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naturskön plats på Bergkvara gård med anor
från 1400-talet, ca 7 km söder om Växjö.
El- och strålningsmiljön var bra, en plats vald
med omsorg. Det var mycket trevligt möte,
föredragets röda tråd var att våra föreningar
måste arbeta, finnas till och vara
representerade i andra organisationer,
kommuner och landsting som exempel. Det är
problem med tillgänglighet för många av oss,
men här är det viktigt att de som är anhöriga
till drabbade, i större utsträckning medverkar i
de miljöer andra inte klarar av. Många
intressanta frågor och svar kom upp under
kvällen.

En vacker blombukett följde med hem.

Mötet avslutades med att Ann-Louise
Fransson tackade och alla samlades till en
mycket smakrik 2-rätters. Jag kan
rekommendera de som har möjlighet att
besöka Svenska Tanters Trädgårdscafé,
”Röda huset”, både som gammaldags kafé
eller för mat. / Egon Reiver.

Söndagen 14 oktober var det körkonsert med
Sofia Källgren, en fantastisk musikstund som de
flesta borde ha tillgänglighet att uppleva.
Men det fanns en sak som måste belysas: Varför
sitter folk med sina mobiltelefoner uppkopplade
under en konsert???
Det var första gången min fru var med på konsert
efter det hon blev elö-känslig, jag gick tidigare för
att hålla plats, det dröjde inte länge efter min fru
kommit, innan hon kände likt knivskarpa
stickningar i ryggen.
Förklaringen var helt enkelt att det var folk som
satt med sina mobiltelefoner och surfade.
Ofattbart sjukligt, är min uppfattning.

Sidan 4

Jag skrev en mail till kyrkan:

Hej, jag var igår och lyssna på en helt
fantastisk konsert i kyrkan, en stor eloge till
er och övriga som arrangerat konserten.
Varför jag skriver är lite smolk i bägaren,
upplys gärna innan en konsert börjar att alla
stänger helt av sina mobiltelefoner och
använder man telefonen som kamera, så
måste den vara i flygläge.
Bredvid mej satt en person med telefonen
påslagen, (både irriterande och onödigt vill
jag säga): Finns ingen anledning att ha
mobilen påslagen för inkommande samtal
eller att sitta och bläddra och titta på
mobilen under en konsert, det är dålig etik.
Jag tar gärna upp detta med trådlös teknik
med ansvariga för Eksjö församling vid något
möte, tillgänglighet och etik är så viktigt för
alla, med eller utan funktionsnedsättning.
Har varit på andra arrangemang och teater
tidigare, där de tydligt påpekat just detta att
helt stänga av mobiltelefon under
föreställningen.
Tack ännu en gång för konserten, i övrigt var
den värd varje krona.
Med hälsningar från Egon Reiver, Eksjö.
Ordförande i Elöverkänsligas förening i
Jönköpings län.
Svar som kom:

Hej Egon och tack för dina synpunkter
angående konserten. Jag håller med helt och
hållet.
Arrangemanget var Läkarmissionens och
Eksjö församling upplät bara kyrkan vid detta
tillfälle. Jag vidarebefordrar dina synpunkter
till arrangören.
Med vänlig hälsning

Sören Gustafsson
Kyrkomusiker
0381-662318
soren.gustafsson@svenskakyrkan.se

Kommentar: Det är viktigt att vi påtalar när
problem dyker upp. Tillgänglighet gäller alla
och envar, med eller utan funktionsnedsättning och just vikten att påpeka detta.
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Alla har rätt att finnas till, att bli respekterad
för den vi är och tillgänglighet gäller alla.
/ Egon R.

18 oktober Dialogmöte mellan
patientföreningar och Regionpolitiker på
Jönköpings Hotell & Konferens.
Föreläsning hölls om patientkontakt,
patientmiljö, tillit, tillgänglighet och
samarbete.
Vårdcentralerna har patientvård och
patientsamordnare.
Regionens representant Maria List Slotte,
talade om hur vi kan bli starkare, om flera
patientföreningar samarbetar.
Intressanta diskussioner fortsatte på sex olika
frågestationer.
Deltagare från föreningen var Willis Aztor
och Kjell O Berggren.

Hjälpmedelsmässa för
funktionsnedsättning.
Den 19–20 oktober arrangeras en helt ny
mässa i Eksjö – Hjälpmedelsmässan på
Olsbergs Arena. Framförallt var det olika
hjälpmedelsföretag på plats för att
presentera sig och sina produkter under
fredag och lördag, då mässan pågick.
Mässan arrangerades av Pensionärsrådet
och Eksjö kommuns funktionshinderråd.
Under sommaren fick jag ett telefonsamtal,
om vår förening ville delta på
Hjälpmedelsmässa? Svaret dröjde inte utan
jag tackade ja på rak arm, för att sedan
meddela föreningens styrelse.

Vårt bord med info-material & mätutrustning.
Foto: Egon R.

Första dagen var en SUCCÉ för intresset för
vårt bord, mycket informationsmaterial fick
nya ägare, många intressanta frågor ställdes
och svar om trådlös teknik.
Sidan 5

Flera av besökarna tyckte om att vi fanns ute
och visar upp oss, det skrivs så lite i
tidningarna om just elöverkänslighet idag,
var det fler som sa!
Har det kanske minskat var det några som
frågade?

Kèen informerar en intresserad besökare.
Foto: Egon R.

Även ungdomar kom fram till bordet, ville
prata och få information. Mycket givande att
även jag fick ställa frågor till dem om hur de
använder sina mobiler o.s.v. Att tala om
fördelar och nackdelar med den trådlösa
tekniken, där NÄR, VAR och HUR är viktiga
begrepp att tänka till om.

Thomas Fogdö föreläser inför stor publik
på mässan. Foto: Egon R.

Ett flertal föreläsningar fanns inbokat
under de två mässdagarna, en av dem var
den tidigare slalomstjärnan Thomas Fogdö
- ”Den andra karriären – när livet
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vänder! Om att vända motgång till
framgång och vad livskvalitet innebär”
inför en fullsatt åhörarskara.
Thomas andemening i sin föreläsning: Att
inneha en funktionsnedsättning är inte att
acceptera sina begränsningar, utan se de
möjligheter som finns.
De orden och tänket är en gemensam
nämnare för de flesta av oss med
funktionsnedsättning: Att se de
möjligheter som finns, även om de är
små och nästan osynlig.
Under lördagen besökte även Eksjö
kommunalråd Anneli Hägg vårt bord på
utställningen, ett uppskattat besök och att få
samtala om tillgänglighet och den information
jag sänder till en del politiker m.fl.
Som avslutning tackade hon att föreningens
medverkan att ställa ut på mässan.
För föreningen är det glädjande att få
medverka i dessa sammanhang.
Från Jönköpings länsförening deltog Egon
Reiver båda dagarna och med hjälp av Kèen
Runds som avlöste undertecknad vid
fredagens lunch, på lördag var den något
lugnare med besökare och jag kunde lämna
vårt bord för lunchrast en stund.
Jag fick skapa en tyst, men synlig
medarbetare, och det fungerade – ytterligare
material hade fått nya ägare, under den korta
tid jag var borta.

verksamhet. (Detta är en förkortad text från
originalet, som kommer med i Ljusglimten).
/ Egon Reiver.

Föreningens bibliotek för medlemmar.
Låne-böcker:
En annan värld.
Christine von Hedenberg.
Frisk utan medicin.
Ann-Marie Lidmark
Innan bubblan brister
Örjan Hallberg
Mobikett….
2018 års sista
utställningSven 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

Ta med dej informationsmaterial!

Jag är snart tillbaka!
Jag upplevde Almedalsveckan i Visby mycket
stort, under de fyra år jag representerade
Elöverkänsligas Riksförbund med att dela ut
information. Men lokala mässor känns också
stort att få medverka i, även att vara delaktig i
Länsrådet för funktionsnedsättning LFF,
Kommunala funktionshinderråd KFR och
flera organisationer, det är en livlina för viktig
Sidan 6

Varsågod nästa
Margareta Molius
Smärta i fokus
Karin Öckert
Gluten och mjölk
Micke Skribent
Att vara jordad
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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 & Willis Aztor
Bäckadal, Vireda by, 561 96 Lekeryd
Har du lånat en bok som du läst klart, glöm ej
att lämna tillbaks den snarast.
/ Styrelsen.

Har du några frågor eller någon idé eller något
du undrar över, skriv och skicka till någon av
oss i styrelsen.

Egon Reiver, ordförande
Ingrid Berggren, v. ordförande
Per-Åke Nordenhög, sekr.
Eva Mari Ohlsson, kassör
Willis Aztor, ledamot
Therese Pilht, ledamot

Det osynliga –
intervju med Lennart Hardell

Hösten 2018 i all sin färgprakt. Foto: Egon R.

Sidan 7

På 70-talet forskade Lennart Hardell på
riskerna med miljögiftet Hormoslyr.
Hans forskning bidrog till att giftet
slutligen förbjöds.
I en intervju talar han om ett av 2000talets allvarligaste miljögift, strålningen
från mobiltelefoni och annan trådlös
teknik.
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Han beskriver de potentiella riskerna,
vilka hälsoeffekter som redan börjar visa
sig, samt svenska myndigheters koppling
till mobilindustrin och ovilja att bjuda in
industrioberoende forskare till samtal,
m.m.
Lennart beskriver även hur en relativt liten
grupp individer sitter med i grupper i fler
länder för att ge intryck av att det råder
konsensus över nationsgränserna:
“Skärskådar man det här så är det ofta
samma personer som sitter i de här
grupperna.
De citerar i princip sig själva utan att tala om
det.
Men för allmänheten, för politiker, så ger det
ju ett väldigt solitt intryck, att här har vi ju 56 grupper i olika länder som har kommit fram
till samma slutsats.
Det här är ett spel som pågår och som inte
har lyfts fram och inte diskuterats.
Senaste året har det kommit åtminstone ett
par publikationer som visar på det här, men
det struntar man i.
Det är samma idé som när det gäller risker
att om man ignorerar en publikation, så finns
den inte.”

Miljögiftet Hormoslyr
När det snabbväxande lövslyet börjar ta över
de svenska kalhyggena under 70-talet får
skogsbolagen upp ögonen för det nya
mirakelmedlet Hormoslyr.
I den monokultur som skogsägarna
eftersträvade i sina skogar fanns det ingen
plats för lövträd.
Med flygplan och handsprutor besprutade
man lövslyet med häpnadsväckande resultat.
Hormonerna i växtgiftet Hormoslyr gjorde så
att plantorna växte ihjäl sig och med dessa
försvann också problemen för skogsbolagen.
Men den bristfälliga forskningen kring
växtgiftet ruvade på en fruktansvärd
hemlighet.

Sidan 8

Hormoslyret påverkade inte bara de
besprutade växterna utan även de som
handskades med medlet.
När en ovanlig typ av cancer drabbar de
människor som varit i kontakt med
Hormoslyret växer misstankarna att allt inte
stod rätt till.
Men kampen mot Hormoslyret skulle bli
långdragen och krävande, inte minst när man
måste slåss mot både skogsbolag och
myndigheter för att få ett slut på
besprutningarna. P3 Dokumentär berättar
historien om besprutningarna med Hormoslyr
under 70-talet.
Källa: Kristofer Hansson SR P3, 2009-11-29.

Kommentar: När man läser detta, känns
mönstret igen. Mikrovågsstrålningen
negligeras på exakt samma sätt idag som olika
miljögifter behandlades och förnekades som
riskfyllt för 50 år sedan. Jag minns att man
gick så långt att bevisa dess ofarlighet, genom
att låta en myndighetsperson dricka ett glas
Hormoslyr i TV, som bevis. Tala om
okunskap, galenskap och lobbing. / Egon R.
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Låt mig få tända ett ljus

Foto: A-L Reiver.

Släkt belysning och levande ljus
i en strålningsfri miljö.

Låt mig få tända ett ljus,
Tända det bara för dig.
Färga din värld röd och klar,
se hur du glittrar till svar.
Ute går natten till ro,
bygger en gnistrande bro
fram till vårt festglada hus,
där jag vill tända ett ljus.
Ett ljus för bara dig och mig,
ett ljus för bara dig och mig.
Låt mig få tända ett ljus,
värma dig om du är kall,
nynna en sång som du kan,
se hur du ler lite grann.
Stjärnklara midvinterkväll,
bäddar sin snömjuka fäll,
intill vårt festglada hus,
där jag vill tända ett ljus.
Ett ljus för bara dig och mig,
ett ljus för bara dig och mig.
Källa: Text Börje Carlsson
Melodi till sången Mozarts vaggsång.

Sista medlemsmötet för 2018
Hade föreningen torsdagen den 29 november
på den ekologiska gården Norrby Ängar, ca
15 km söder om Eksjö.
22 personer anmält sitt intresse och 20 hade
mött upp till en mycket trevlig och gemytlig
afton.
Sidan 9

På programmet stod en 3-rättermeny som
adventstallrik, allt är ekologisk och kommer
från gården och en del från närodlat i
närområdet.
Mellan de olika menyerna var det
musikunderhållning av våra musikanter i
föreningen, varvat med allsång, ett mycket
uppskattat inslag under kvällen.
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Våra tre musikanter: Fr.v. Kjell O. Berggren,
Dennis och Aino Hellström.

Ett sista inslag för kvällen var att överlämna
en liten blomma till värdparet Ann och
Mattias Hörlén, som verkligen hade gjort allt
för att skapa en mycket trivsam och
uppskattad kväll för oss.
Förutom att de driver gårdsbutik och ekorestaurang, bedriver de ekologiskt jordbruk
med nöt och får i sin verksamhet. För dej som
är du intresserad att veta mer och har
möjlighet, kan jag rekommendera ett besök på
Norrby ängar.
Ett uppskattat stort tack till våra musikanter,
överlämnade ordförande Egon Reiver varsin
blomma till Kjell O, Dennis och Aino för den
fina och uppskattade underhållningen.

Alla foton från kvällen är tagna av AnnLouise K. Reiver.

Årsmöte 2019 är den 24 februari
ikl.14,00 i Svarttorps
församlingshem, norr om
Lekeryd i Jönköpings kommun.
Mer information i kommande
medlemsblad 1-2019.
Som avslutning vill vi i
föreningens styrelse önska er alla
en fortsatt trevlig adventshelg,
God Jul och Gott Nytt År.
Ordförande berättade lite om vad som är på
gång framöver och som kommer att
presenteras i kommande Medlemsblad.
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