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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

 
M E D L E M S – B L A D – Nr. 4 - 2019 
 
 

      Ordförande har ordet: 
 

Sommaren 2019 är på upphällning och ljuva 
september får ta vid. 27 - 28 september är det 
ordförandemöte i Fredshammar, Orsa, en 
trevlig och nyttig träff, som brukar vara i 
slutet av september varje år och det ser jag 
fram emot. 
Jag VÄNTAR på besked från Lennart 
Hardells medverkan vid stormöte i Jönköping, 
tillsammans med Mona Nilsson, jag jobbar 
vidare så får vi se vad det landar. Mer om den 
informationen kommer senare. 
 
 
 
Sommarminne 2019. 
 
Från sommaren 2017 berättade jag om en 
dagsresa vi gjorde med båt i Göteborgs södra 
skärgård, nu blev det Brännö som vi vandrade 
på. 
Vi var en grupp på 10 personer som träffades 
på Saltholmens färjeläge i Göteborg, för att 
åka båt till Brännö Rödsten.  
Efter ankomst till Brännö vandrade väster ut i 
naturskyddat område med pick och pack.  
Här är strålningsmiljön låg och passar många 
som drabbas av överkänslighet som el- och 
mobilstrålning. 
 

 
Bebyggelse på Brännö.   Foto: Egon Reiver. 

 

Delar av Brännö är kuperat och andra delar 
mindre. Att bara få njuta av naturen, 
klipporna, saltdoften från havet och den sköna 
miljön, stärker både kropp och själ. 
Efter intagen medhavd lunch var det att gå 
tillbaks en bit för att sedan vända söder ut mot 
det andra färjeläget på ön, Brännö Husvik, här 
finns en annan ”kulturskatt” som vi äldre 
känner mera till, här ligger den omsjungna 
Brännö brygga. 
 

 
 

 
På scen väggen fanns bilder av Lasse Dahlqvist,  

som skrev och sjöng:   Foto: Egon R. 
 

De ä dans på Brännö brygga, 
en gammel och kär tradition. 

Fullt med publik och trevlig musik! 
Ja vad va en vals utan dragspelets ton 

och en dans på Brännö brygga 
är för mången ett stort äventyr. 

Där är glädje och fest! 
Se där ute i väst blinkar Vinga fyr. 

 

 
Utsikt från scenen mot Vinga fyr.  Foto: Egon R. 

 
Här var hustrun och jag tvungna att ta några 
valssteg och nynna till De ä dans på Brännö 
brygga.  
Under båtfärden åter till fastlandet och 
Saltholmen sitter vi i aktern plan 2, här är 
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mikrovågorna som allra lägst och helt 
acceptabelt, där emot inne i salongen sitter 
folk uppkopplade och ingen bra 
strålningsmiljö. 

 
 

När vi kom iland möttes vi av hällregn och 
bilen stod parkerad ca 1 km bort på anvisad 
parkeringsplats, alternativet var spårvagnen 
som stod inne.  
Vågar jag åka med spårvagnen, frågar 
hustrun? Ja, svara jag, jag tror inte du känner 
av något, beslutet var taget och vi packade in 
oss i vagnen, som var ”knöka full”.  
Det är tillfälligheten som ger möjligheten, 
något som egentligen var otänkbart om det 
inte hade hällregnat. 
Väl framme vid nästa hållplats steg vi av och 
bilen inom synhåll. 
Oj vad roligt att jag klarade av spårvagnen 
utbrast hustrun och det gladde även mitt 
hjärta. 
Någon mätning kunde jag inte utföra på 
spårvagnen, där vi stod som packade sillar. 
Samtidigt är jag medveten om att dagsformen 
spelar en stor roll, hur vi mår efter att vi blivit 
utsatt för yttre störningar som mikrovågor. 
Händelsen med spårvagnen för minna tankar 
till ett ordspråk: Att våga är att förlora 
fotfästet en liten stund, att inte våga är att 
förlora sig själv. 
 
 

Vi säger hej då till varandra, en härlig dag är 
till ända och vi ställer kosan till våR husvagn 
som är mellan Kungsbacka och Varberg..     / 
Egon Reiver. 
 
 
 
Hörapparater sänder trådlöst. 

 
Jag har börjat följa upp varför hörapparater 
måste sända trådlöst? 
För drygt ett år blev jag medveten om att 
några personer kände av när någon bar en 
hörapparat, de kände sig dåliga eller mådde 
inte bra vid påverkan. 
Här skapas en omedveten ”konfrontation”, 
som man måste ta på allvar och försöka hitta 
bästa lösningar. 
Så här beskrivs den nya digitala hörapparaten: 
 
Tekniken i moderna hörapparater har kommit 
långt och hörapparater är inte längre 
klumpiga apparater med trassliga sladdar. 
Moderna hörapparater är diskreta och 
bekväma och hjälper dig att åter få kontakt 
med omvärlden.  
 
Tidigare användes hörapparater med analog 
teknik, men liksom nästan all modern teknik 
är de numera digitala.  
Det betyder att de är smartare än någonsin så 
att du kan höra mer av din omgivning, med 
bättre ljud och ansluta på sätt som du aldrig 
kunnat föreställa dig. 
 
Det låter ju oskyldigt bra, men verkligheten är 
något helt annat för el- och strålningskänsliga 
personer, jag tänker främst på dem som är 
organiserade i Elöverkänsligas Riksförbund. 
Så från ord till handling är det läge att följa 
upp vad som gäller och hur man på bästa sätt 
kan koppla bort den trådlösa tekniken i 
hörapparaten. - Om det är möjligt? 
Sedan är vi alla unika och vår reaktion av 
yttre påverkan skiljer sig från person till 
person. 
Vid mätning av hörapparat i flygläge är 
minsta tänkbara mikrovågsstrålning, 
hörapparaten har då begränsade tjänster men 
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samtidigt ska den fungera bra för användaren. 
Att använda smarta hörapparater, som 
kommunicera trådlöst mellan höger och 
vänster apparat, har högre mätvärden än en 
mobiltelefon där mobildata inkopplat. 
Att då använda den hörapparats teknik, 
instoppat i ytterörat och i hjärnans närhet, 
upplever jag som helt förkastligt. 
 
Jag åkte till hörcentralen i Nässjö, där jag 
samtalade med en audionom. Jag berättade 
om min roll som ordförande i länsföreningen 
och att medlemmar har ringt mej och berättat 
sina besvär, efter det de skaffat hörapparat. 
De har inte klarat av att använda hörapparaten 
utan fått lägga den avstängd på hyllan, 
samtidigt som de är i starkt behov av just en 
väl fungerande hörapparat. 
Även viD större samlingar där personer är 
(över)känsliga från mikrovågsstrålning, 
fungerar inte samlingen när det finns 
hörapparater som skapar mikrovågsstrålning.  
 
Vilka möjligheter finns då att programmera 
om hörapparater, så att mikrovågsstrålningen 
blir inaktiv när hörapparaten kopplas på och 
används? 
Audionomen berättade för mej att det skiljer 
mellan olika märken och många går inte att 
programmera om utan annan åtgärd och det 
kan i så fall endast våra tekniker. 
 
Innan vi var helt klara tog jag upp jämförelsen 
med att vistas i en samling, där vissa personer 
är (över)känsliga mot t.ex. jordnötter. Vad 
händer om någon öppnar en påse jordnötter 
där? 
Då svarade audionomen mej: Jag är mycket 
medveten om elöverkänslighet. 
Så bra svarar jag, då förstår du problemet. 
Hon fick min mailadress om hon skulle vilja 
höra av sej till mej. 
 
Då jag ÄNNU intE fått något svar på mina 
frågor så kommer jag skriva mer om detta i 
nästa medlemsbrev 5-2019. 
Förhoppningsvis vill ta upp detta ämne vid 
ordförandeträffen i Orsa sista helgen i 
september.    / Egon R. 
 
 

 
Solnedgång.   Foto: Yvonne Adamson. 

 
 
”Kvartalsbrev” till våra politiker. 
 
Sköna sommaren 2019 börjar vara till ända. 
Många minnen från sommaren lever kvar i 
närminnet, en skön känsla av välbehag och 
glädje. Det är viktigt att vi alla får känna 
upplevelser av sol och bad och mycket annat. 
 
I skrivande stund observera jag att vår 
sommarfågel Tornseglaren (Tornsvalan som 
den kallas av många), har börjat ge sig iväg 
söder ut.  
Hösten är i annalkan med både regn och sol, 
förhoppningsvis kan det bli en hel del sköna 
dagar. 
 
Andra frågor som ständigt är aktuella, är 
frågan om de miljökrav som ställs idag är 
tillräckliga eller är ett slag i luften?  
Hur tolkas miljön och vad är ”oskyldig 
miljö”? För många kan ”oskyldig miljö” 
skapa stora problem, för andra mindre, så 
visst är det komplicerat vid fler tillfällen. 
Jag har skrivit om det tidigare hur den 
enskilde står helt utan skydd mot industrins 
miljöfarliga verksamhet, vad är sant och vad 
är inte sant, hur mycket ska vi ta åt oss av all 
information som bombarderar oss? 
 
Det är många intressen som slåss om 
uppmärksamhet, vi äger inte denna jorden 
utan har den bara till låns under vår 
levnadsvandring, ett stort ansvar som vilar på 
oss alla och att inte förstöra för kommande 
generationer, som våra barn och barnbarn. 
 
Det finns mycket att läsa i Ljusglimten du 
fått, koppla av, läs och titta igenom tidningen, 
det är många artiklar som är tänkvärda, 
hänger vi med vad som sker med hela 
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telekomindustrin eller glider vi bara med och 
kanske får ett sent uppvaknande? 
Tjatet om hur mycket ansvar vi tar för miljö 
och för kommande generationer - gör vi 
tillräckligt eller följer vi bara med, minsta 
möjliga motstånd???  
 
Är 5G, den nya trådlösa tekniken som tillhör 
infrastrukturen, så oskyldig som 
telekomindustrin och vissa myndigheter 
påtalar? Jag är starkt övertygad att mycket 
information mörkas, information som skulle 
skada telekomindustrin ekonomiska intressen.  
Detta är ingen nyhet,  
Vi har under många år i modern tid sett hur 
tillverkningsindustrin mörkar sanningar om 
miljöhantering, som med tiden kommit upp 
till ytan men då är det ingen som vill ta något 
ansvar.  
Jag är oftast optimist till min natur, vill se 
möjligheter inför framtiden – men såsom PTS 
Post & Telestyrelsen, SSM Strålskydds-
myndigheten och Folkhälsomyndigheten 
uttalar sig och handlägger dessa ärende, då är 
tyvärr mitt förtroende för de myndigheterna i 
stort förbrukat. 
Jag har från Elöverkänsligas Riksförbund 
tillsammans med andra suttit i samtal med 
dem vid några tillfällen, mycket trevliga och 
korrekta människor som lyssnar och visar 
förståelse och respekt.  
Men efteråt vid påverkan från 
telekomindustrin används ett annat språk till 
våra folkvalda rikspolitiker, ett annat språk 
som inte talades när vi hade våra 
samtal/möten. 
 
- Vad går skiljelinjen mellan att äga 
förtroende och vid förbrukat förtroende?  
- När tar de hänsyn till de människor som 
drabbats av en osynlig funktionsnedsättning 
(funktionsvariation)? 
- Vad går gränsen mellan industrins och 
samhällets ekonomiska intressen och 
folkhälsan? 
- Hur många människor får offras för att 
majoriteten av befolkningen ska få leva sitt liv 
(ostört)? 
Detta är verkligheten idag som ingen kan 
förneka, ändå förnekas mycket av 
verkligheten från industrin, vissa myndigheter 
och många folkvalda politiker, främst i 
riksdag och regering.   /Egon Reiver. 

Lördagen 17 augusti hade föreningen 
sommarträff hos Marianne och Anders 
Nelandersen, utanför BOR. 

 
Värdparet Anders och Marianne. Foto: Egon R. 

 
Årets sommarträff var minst lika gemytliga 
som alltid, även om regnet hängde i luften så 
hade vi tak över huvudet i deras partytält. 
Vi var 11 personer som mött upp och 
umgicks, det serverades kallskuret kött med 
potatissallad och grönsaker, vi fanns i en 
mycket låg strålningsmiljö.  
Efter maten var det dags att röra på oss med 
en tipsrunda med kluriga frågor, som 
uppskattades.  
 

 
Som gäst var Jeanette Hallgren Eklund, som 
på ett intressant och humoristiskt sätt 
berättade om hur man kan använda örter på  
olika sätt och att göra ört-olja och ört-kräm av 
dessa naturprodukter. En intressant hälso-
timme som Jeanette bjöd på, samt maten som 
serverades och samvaron uppskattades 
mycket av alla närvarande. 
Ett stort tack till Marianne och Anders som 
arrangerat sommarträffen.  / Egon R. 
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Insändare i Smålands Tidningen lördagen 10/8. 

Okänd skribent. 
  

                         

Tillstånd för experiment med 5G 
– här är listan över platserna 

7 juni, 2019 By admin 

 
 

Strålskyddsstiftelsen har begärt ut en 
förteckning över de tillstånd för 
experiment eller tester med 5G som Post- 
och Telestyrelsen, PTS, hittills beviljat. 
Ingen kontroll av om 5G-testerna skadar 
människors hälsa och miljö görs. “De har 
inte till syfte att undersöka hälsorisker” 
enligt Strålsäkerhetsmyndigheten som inte 
vet var testerna bedrivs. 
uppdaterad 17 juni 2019. 
Post- och Telestyrelsen, PTS, har fram till den 
sista maj 2019 lämnat 25 testtillstånd enligt 
uppgifter som Strålskyddsstiftelsen fått ut av 
PTS den 3 juni 2019 (diarienummer 19-6141). 
Platserna där telekombolag har tillstånd att 
fram till den sista december bedriva 
experiment med 5G är följande 
(diarienummer inom parentes). Det är inom 

den angivna radien som experimenten kan 
bedrivas.  
På denna länk finns en affisch som du kan 
skriva ut för att dela ut i de aktuella områden 
för att informera om den riskfyllda 
verksamheten med bevisat skadlig 
mikrovågsstrålning bedrivs. På denna 
länk kan du även se kartor över testplatserna 
som fått tillstånd. 
Sandhult i Borås (17-5835); En radie upp 
till 3 km runt denna plats. Gäller forskning 
och utveckling av självkörande bilar hos 
AstraZero. 
Lindholmspiren 11 i Göteborg (17-5835, 17-
6725); En radie upp till 3,5 km från denna 
adress. 8 fasta och ett större antal mobila 
sändare. 
Finlandsgatan 7, Kista (18-906, 17-3407, 17-
1307, 18-1874, 18-11514); En radie upp till 3 
km från denna adress. Antalet sändare uppges 
inte. Tillståndshavare Ericsson AB. 
Rudammsv, 6, Drg Kristinas väg 30, 
Teknikringen 42, Drg Kristinas väg 18, 
Valhallavägen 78 i Stockholm (17-4437); 9 
fasta och 10 mobila sändare. 
Bolindervägen 5 i Eskilstuna (19-832); 
inom 1 km från adressen. 2 fast och 4 mobila 
sändare. 
Renstiernas gata 37 i Stockholm (18-37425). 
Inom 1 km från adressen. 6 sändare. 
Västra kyrkogatan 2 i Umeå (18-11637, 18-
8464); Tillståndet gäller en radie av 6,5 
km från den angivna adressen. Detta tillstånd 
gäller enligt uppgift från PTS den 12 juni 
2019 “även sjukhuset och universitetet, både 
utomhus och inomhus” trots att detta inte 
uppges i tillståndet som vi fått ut.  Två 
tillstånd att sända 3,4 – 3,6 GHz lämnades i 
juli och oktober 2018. Tillstånd för 
sammanlagt 6 fasta och 200 mobila sändare. 
Vädursgatan 5 i Göteborg; (18-7533). 
Radie 500 m. 1 fast och 5 mobila sändare. 
Vistvägen 43, Tornbyvägen 1 och Södra 
Oskarsgatan 4 i Linköping (18-9207); radie 1 
km runt dessa adresser. 6 fasta sändare. 
von Utfallsgatan 1, Kemivägen 9, 
i Göteborg(18-10731); 
Frösundaleden 2A i Solna (18-11765); 
Radie 500 m. Antal sändare anges inte. 
Brinellvägen 32 i Stockholm (18-11765); 
Radie 500 m. Antal sändare anges inte. 
Vattentornet i Linköping (1811900); Radie 3 
km. 1 sändare 
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Nils Ericsons Plan 4 Waterfront 
i Stockholm (19-1620).  Radie 1 km. 1 fast 
och  2 mobila sändare. 
Mittuniversitetet i Sundsvall (19-1674); 
Radie 1 km. 2 fasta och 4 mobila sändare. 
Luleå (19-1676); Radie 1 km från x= 
7294246, Y= 1791232. 2 fasta och 4 mobila 
sändare. 
Entrétroget Johanneshov, huvudkontor Hi3G 
i Stockholm (19-1699); Radie 1 km. 2 fasta 
och 10 mobila sändare. 
Medborgarplatsen 3 i Stockholm (19-1700); 
Radie 2 km.  3 fasta och 10 mobila 
radiosändare. 
Stjärntorget 2 i Solna (19-1701). Radie 1 km. 
1 fast och 10 mobila sändare. 
Antennhöjden varierar från 5 meter 
(Stjärntorget) och de flesta tillstånd gäller 3,4-
3,6 GHz men ett par tillstånd gäller för 26,5 – 
27,5 GHz (Vädursgatan 5 i Göteborg samt 
Finlandsgatan 7 i Kista) och ett för 39,5-40 
GHz (Finlandsgatan 7 Kista). 
 
PTS: SSM utövar tillsyn 
De beviljade testtillstånden är en effekt av 
Post- och Telestyrelsens beslut i februari 2017 
att skapa ”goda förutsättningar för 
intresserade parter att göra 5G-tester i hela 
Sverige. Det ska vara enkelt och smidigt att 
sätta igång”, skrev 
PTS. Strålskyddsstiftelsen yttrade sig i mars 
2017 över beslutet. 
Nina Gustavsson är den på PTS som svarar på 
frågor om strålning från 5G. Hon har deltagit 
för PTS på de seminarier 
som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, 
ordnat för att ge sken av att utreda risker med 
5G. Hon berättar när vi  ringer upp henne i 
slutet av maj att PTS inte följer upp skador 
pga de tillstånd man beviljar utan det ansvaret 
vilar på Strålsäkerhetsmyndigheten som 
enligt henne har att följa upp de delarna. 
Strålsäkerhetsmyndigheten hade redan flera 
månader tidigare i svar 
till Strålskyddsstiftelsenhänvisat till PTS på 
frågan om var tester med 5G bedrivs i 
Sverige.  På frågan om PTS haft någon dialog 
med Strålsäkerhetsmyndigheten om att följa 
upp eventuella skador pga testerna ger Nina 
Gustavsson svaret 
att Strålsäkerhetsmyndigheten just nu gör 
en genomgång för sin riskbedömning av 5G 
och hon börjar berätta om seminarieserien 

hos Strålsäkerhetsmyndigheten som hon 
själv deltagit i. 
Fråga: Har ni diskuterat att man borde följa 
upp eventuella skadliga hälso- och 
miljökonsekvenser av 5G-testerna 
med Strålsäkerhetsmyndigheten? 
Nina Gustavsson svarar 
att Strålsäkerhetsmyndigheten har både en 
“proaktiv tillsynsdel och en reaktiv 
tillsynsdel”. Hon känner sig trygg med att “de 
gör sitt jobb” och hon vet att de bedriver 
tillsyn. 
NG: – Det vet jag att de gör. 
Fråga: – Hur då? De vet ju inte var testerna 
bedrivs?  
NG: – De har både labb och de är ute med 
bilar och mäter. 
Fråga: – Har de varit ute och mätt 5G menar 
du? 
NG. – Det går ju inte att mäta 5G när det inte 
är igång med verksamheten på det sättet ännu. 
Fråga: – Men det bedrivs ju tester? 
NG: – Men då är det på de platser där 5G 
testas, svarar Nina Gustavsson, som alltså 
under vintern deltagit i en seminarieserie som 
uppges utreda risker med 5G för människors 
hälsa och miljön 
hos Strålsäkerhetsmyndigheten. 
SSM:  
 
“Testerna syftar inte till att undersöka 
hälsorisker” 
Den 1 mars 2019, flera månader före detta 
samtal med Nina Gustavsson, 
fick Strålskyddsstiftelsenföljande svar från 
Jimmy Estenberg på frågan om hur 
experimenten/testerna med 5G följs upp 
gällande befarad skadlig påverkan på 
människors hälsa och på miljön uttryckt i 
bland annat 5G Appeal (www.5gappeal.eu) : 
– Det är tekniska tester som inte syftar till att 
undersöka hälsorisker. Verksamhetsutövaren 
ska följa miljöbalken och strålskyddslagen för 
att inte orsaka skadlig verkan på människors 
hälsa och miljön. 
Den 3 juni får Strålskyddsstiftelsen dessutom 
följande svar på frågan om hur 
Strålsäkerhetsmyndigheten avser tillförsäkra 
att allmänheten får objektiv och saklig 
information innan testerna/experimenten med 
5G sätts igång och hur experimenten/testerna 
följs upp gällande befarad skadlig påverkan 
på människors hälsa och miljön? 
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– Vet inte vilka experiment/tester som du 
avser. I första hand håller myndigheten 
allmänheten uppdaterat genom www.ssm.se. 
Det är kommunerna som utövar den operativa 
tillsynen enligt miljöbalken. 
Folkhälsomyndigheten, med stöd från 
Strålsäkerhetsmyndigheten, ansvarar för 
tillsynsvägledning för hur tillsynsarbetet ska 
bedrivas. 
Och den 7 juni får vi följande svar från 
Magnus Wikborg, spektrumansvarig på PTS 
på frågan om vem som kontrollerar att 
tillståndshavaren inte överskrider de beviljade 
uteffekterna och vem som kontrollerar om 
skador uppstår för människors hälsa och 
miljön: 
– Om någon upplever att deras 
(tillståndsgivna) radiosändning störs får man 
göra en störningsanmälan till PTS så kommer 
vi och undersöker var störningen kommer 
ifrån. I det arbetet ingår det bland annat att 
undersöka vilka andra tillståndshavare som 
finns i närheten geografiskt och 
frekvensmässigt och säkerställa att de följer 
villkoren i deras tillstånd. 
Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram riktlinjer 
för exponering och att strålning (exempelvis 
från mobiltelefoner) inte skadar miljö 
och/eller människors hälsa. Man kan även 
kontakta sitt lokala miljö- och 
hälsoskyddskontor om man misstänker skador 
på miljön. 
 
Medborgarna får göra det som 
myndigheterna ska göra 
Myndigheterna låter alltså industrin bedriva 
självkontroll av sin utsändning av skadlig och 
cancerklassad mikrovågsstrålning samtidigt 
som vissa tjänstemän vill ge sken av att 
kontroll sker. Fakta är 
att Strålsäkerhetsmyndigheten aldrig 
någonsin under mobiltelefonteknikens 
utbyggnad mätt strålningen på de platser där 
högst strålning kan förekomma och 
människor vistas, sk “worst case scenarios”. 
De har aldrig mätt på arbetsplatser. De har 
mätt strålning i skolan en gång i en liten 
byskola en söndag år 2009 då alla barn var 
lediga. Denna enda mätning beskrivs 
svepande av Strålsäkerhetsmyndigheten som 
“mätningar i skolmiljö” och hänvisas till som 
argument för att strålningen i skolor över hela 

landet är låg och därför utan hälsorisker för 
barnen. 
Ingen uppföljning har heller skett av de 
många rapporter som inkommit till 
myndigheten om rapporterad ohälsa i närhet 
av mobilmaster eller mobilbasstationer under 
hela utbyggnaden av 3G och 4G. I stället 
har Strålsäkerhetsmyndigheten ägnat sig åt 
att avfärda de många vittnesmålen enbart med 
det argumentet att strålningen är långt under 
ett referensvärde som inte skyddar mot den 
form av exponering som är fallet från 
mobilmaster och basstationer: under längre 
tid. Det finns ingen undersökning 
överhuvudtaget som är gjord i Sverige på 
hälsotillstånd i närhet av mobilbasstationer 
och mobilmaster. 
Det är så långt från ett proaktivt och reaktivt 
arbete man kan komma. 
Det är vi medborgare som måste göra det 
arbete som vi via skattsedeln betalar 
myndigheterna för att göra och som de har i 
uppdrag att göra och som de falskt påstår att 
de gör men inte gör. 

♥♥♥ 
Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för 
dig och din familj. För er hälsa, för 
kommande generationer och för vår 
gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni 
ska få tillgång till den information som borde 
vara självklart i en demokrati. Vi gör det 
informationsarbete som ansvariga 
myndigheter borde göra, men som de inte gör. 
Vi gör också det granskande arbete som 
tongivande media borde göra, men som de 
inte gör. 
Det här noggranna granskningsarbetet tar tid 
och kräver ofta hårt arbete innan varje ny 
artikel kan publiceras. 
Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till 
vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett 
engångsbelopp eller bli månadsgivare genom 
att anmäla stående månadsöverföring i din 
internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta 
ännu bättre. Tillsammans blir vi starka. 
 
 
 

PTS och Strålsäkerhetsmyndigheten 
vet inte var 5G-tester bedrivs 

3 juli, 2019 By admin 
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Strålskyddsstiftelsen har tidigare 
rapporterat att PTS (Post- och 
Telestyrelsen) sedan 2017 beviljat en rad 
tillstånd för “storskaliga tester av 5G”. Det 
har nyligen kommit till vår kännedom att 
PTS dessutom beviljat en rad aktörer 
tillstånd att sända på frekvenser inom det 
band på drygt 3 GHz (3400 – 3740 MHz) 
som avsatts för 5G. PTS vet inte om dessa 
tillstånd används för 5G idag och inte 
heller var de i så fall utförs. 
Foto: Shutterstock. Bilden visar enligt 
uppgift mikroantenner för bl a 5G som kan 
sättas upp på lyktstoplar, elstolpar mm 

Den 7 juni 
2019 publicerade Strålskyddsstiftelsen en 
förteckning över de platser där olika aktörer 
fått tillstånd att bedriva tester med 5G.  Ingen 
kontroll av om 5G-testerna skadar människors 
hälsa och miljö görs. 
Strålsäkerhetsmyndigheten som har ett 
miljöövervakningsansvar och ansvarar för 
miljömålet “Säker strålmiljö” visste inte var 
testerna bedrevs när de fick frågan av oss om 
detta. “De har inte till syfte att undersöka 
hälsorisker”, svarade 
Strålsäkerhetsmyndigheten som i stället 
hänvisade oss till PTS för information om var 
testerna bedrivs. 
Men i ett svar till en privatperson 
framkommer att PTS även beviljat tillstånd 
för frekvenser till olika aktörer som skulle 
kunna användas för 5G, utöver de 
uttryckligen beviljade 5G-testtillstånden. 
Detta innebär att de platser där 5G-
sändningar kan förekomma är betydligt 
större än den lista vi tidigare presenterat: 
”Det finns tillstånd utfärdade som skulle 
kunna rymma vissa tester för 5G, eftersom 
5G är ett vitt begrepp. Dessa tillstånd är sk 
teknik- och tjänsteneutrala. PTS vet inte om 
dessa tillstånd används för tester och alltså 
inte heller var de i så fall utförs. 

Tillståndshavare som har sådana tillstånd 
att det skulle vara möjligt med begränsade 
tester för 5G är 
Borderlight AB 
HI3GAccess AB 
Net4mobility HB 
Telia Sverige AB 
vänligen  
Lena Liman” 
Sannolikt har inte heller 
Strålsäkerhetsmyndigheten kännedom om var 
5G-sändningar pågår – eftersom de inte hade 
kännedom om eller verkade intressera sig för 
de beviljade 5G-testtillstånden som vi 
redovisade i juni. Ändå hävdar 
Strålsäkerhetsmyndigheten att man sedan 
december 2018 gör en riskbedömning av 5G 
samt arbetar “arbetar pådrivande och 
förebyggande för att skydda människor och 
miljö från oönskade effekter av strålning, nu 
och i framtiden.” 
Förteckningen över de aktuella tillstånden 
som kan användas för 5G i bilaga C finns i 
denna länk. 
Läs mer om 5G på vår temasida om 5G. 
 
Rapportera misstänkta symtom! 
Vi uppmanar alla att vara mycket observanta 
på nya antenner/basstationer och på nya 
ohälsosymtom som kan uppträda efter att 
dessa nya antenner etablerats. Rapportera ev. 
ohälsoeffekter till ansvariga myndigheter 
(Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Folkhälsomyndigheten) och sänd kopia till 
oss (info@stralskyddsstiftelsen.se). Begär att 
anmälan av symtom diarieförs och 
diarienummer. Här är lista över vanliga 
symtom pga mikrovågsstrålning 
(sömnsvårigheter, huvudvärk, utmattning, 
yrsel mm). Pga de mycket intensiva pulserna 
från 5G kan effekterna bli ganska omedelbara 
(redan rapporterat av 5G är näsblod, känsla av 
uppvärmning inne i kroppen, brännande hud,) 
och forskare har varnat för att pga de mycket 
höga frekvenserna är hud, ytliga nerver och 
ögon särskilt utsatta. 

♥♥♥ 
Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för 
dig och din familj. För er hälsa, för 
kommande generationer och för vår 
gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska 
få tillgång till den information som borde 
vara självklart i en demokrati. Vi gör det 
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informationsarbete som ansvariga 
myndigheter borde göra, men som de inte gör. 
Vi gör också det granskande arbete som 
tongivande media borde göra, men som de 
inte gör. 
Det här noggranna granskningsarbetet tar tid 
och kräver ofta hårt arbete innan varje ny 
artikel kan publiceras. 
Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till 
vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett 
engångsbelopp eller bli månadsgivare genom 
att anmäla stående månadsöverföring i din 
internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta 
ännu bättre. Tillsammans blir vi starka. 
Bankgiro: 814-8504 
Swish 123 049 29 83 
 
 
 

Elmätare med trådlös överföring 
(860 MHz). 

Ännu vet jag inte så mycket om de nya smarta 
elmätarna, det är Per Segerbäck som äger den 
frågan i förbundet. 
Vi har medlemmar som skrivit till mej och det 
svar jag kan ge är den text som jag hämtat 
upp på förbundets hemsida: 
 

Nackdelen med mobilnäten känner vi till, men 
samtidigt är basstationerna 
redan utplacerade och igång, samt att 
mobiler sänder då det behövs. Det kostar att 
skicka SMS eller data via mobilnäten vilket 
innebär en restriktion på hur ofta man avläser 
elmätarna. Typiskt några gånger per månad. 

Nackdelen med det system som avses här på 
860 MHz bandet är att själva användningen 
inte kostar företaget något, dvs. de kan själva 
fritt välja hur mycket trafik de vill eller klarar 
av. Systemet är enklare och dummare 
än mobilnät och därför kommer sändarna 
alltid vara på. Utan att ha mätt på något 
sådant system är min bedömning att 
exponeringen faktiskt kan bli högre än 
motsvarande mobilnätslösning. Frekvensen är 
i princip detsamma och uteffekten torde vara 
tillräcklig för kommunikation på relativt 
stora avstånd, signalen måste nå en 
uppsamlare, typiskt 
vid transformatorstationen. Avläsning kan ske 
många gånger per dygn, timvis mätning 
förekommer. 

Troligen är inte tekniken i sig tillräcklig för 
att utgöra skillnad mellan okej och obeboelig 
bostad, men en försämring innebär det i vart 
fall. 

Men det är absolut en smart ide att ta fasta 
på det erbjudandet, att gamla mätaren 
visserligen byts ut men att den nya mätaren 
inte ansluts till radiosändaren utan du 
fortsätter att läsa av manuellt. Då har man 
en ny mätare men fortfarande manuell 
avläsning, och man slipper exponeringen 
från radiosändaren. 

Orsaken att elleverantören ändå vill byta 
mätare är insikten att det knappt 
finns “linjära” laster kvar (typ glödlampor), 
och det innebär att man vill ha nya elmätare 
som klarar av att mäta och debitera 
elförbrukning av det nya slaget. Det handlar 
krasst om pengar. Många har rapporterat att 
de tycker elräkningen gått upp efter bytet av 
elmätare, vilket egentligen betyder 
att elleverantören nu klarar av att mäta och 
ta betalt även för den moderna 
teknikens sätt att belasta elsystemet. 

Jag ser ingen vits i att vara skrämd av 
teknikbytet. Men som sagt var, kör på linjen 
“okej att byta till ny mätare, men 
ingen radiosändare tack, och jag vill läsa av 
manuellt”.   

Källa: Elöverkänsligas Riksförbund.   /Egon R. 

 

 

 
Foto: Yvonne Adamson. 
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Föreningens bibliotek för medlemmar. 
 
Låne-böcker: 
 
Mat som läker  
Sanna Ehdin 
 
Mänskliga rättigheter i praktiken 
Laura Popa 
 
Där vägen börjar. (Skönlitteratur).  
Linda & Veronica Berling 
 
Där vägen slutar. (Skönlitteratur). ( 
Linda & Veronica Berling 
 
En annan värld. 
Christine von Hedenberg.  
 
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 & 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. 
 
 
 

 

Ha en skön läsning. / Styrelsen 
 

 


