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 Elöverkänsligas Förening  

i Jönköpings län 
M E D L E M S – B L A D – Nr. 1 - 2020 

 

          

Ordförande har ordet: 
God fortsättning på det nya året 2020 och 
vi hoppas att det äntligen ska börja vara 
lite lättare och ge mer framgång, men det 
får tiden utvisa???? 
Första sidan av Ljusglimten 1 – 2000 
nedan, det har gått 20 år i tid och 
rubrikerna är i stort desamma 2020 som 
året 2000?! 
 

 
 

� Mikrovågor kan ge cancer. 
� Stäng av era mobiler. 
� Mastfria zoner. 

 
� Vad har hänt sedan dess?  
� Hur seriöst har politiker och 

myndigheter agerat på de 20 år som 
passerat och frågan har lyfts många 
gånger? 

 
För många av våra medlemmar som har en 
hög känslighet mot trådlös teknik och en 
funktionsnedsättning, som samhället och 
ansvariga inte visar något större intresse 
av? Varför? 
Hur är synen på de mänskliga rättigheterna 
idag? 
Hur har politiker bemött resolution 1815? 
Vad säger Miljöskyddslagen?  
Allt som de flesta politiker visar är tyvärr 
en total tystnad.   / Egon Reiver 
 
 
 
 
Utbildningsministern om mobilfria 

klassrum: ”Kommer ge ordning och 

reda”   Publicerad 1 december 2019 

Om drygt ett år ska alla svenska klassrum 
vara mobilfria. I januari 2021 träder den 
nya lagen om mobilförbud i kraft. Men än 
är inte alla detaljer klara. Det ska en 
mindre pågående utredning leda fram till, 
förklarar utbildningsminister Anna 
Ekström (S). Utgångspunkten är dock att 
på lektionerna ska barn och elever inte ha 
med några mobiltelefoner som stör 
undervisningen. 

– Men mobilfria klassrum som 
utgångspunkt tror jag kommer att betyda 
mycket för ordningen och redan i skolan. 
Att det inte tar så lång tid att starta och 
avsluta lektionerna, som idag när läraren 
måste tjata, tjata och tjata om telefonerna, 
säger hon. Mobilförbudet är en del av det 
så kallade januariavtalet mellan 
regeringspartierna S och MP och 
samarbetspartierna C och L. 

Det nämns under avsnittet om studie-ro i 
skolan. ”Genomför en nationell plan för 
studie-ro och trygghet i skolan. 
Mobilförbud införs i klassrum, med rätt för 
rektor/lärare att bestämma att mobiler 
kan/ska användas vid olika tillfällen med 
bestämda syften.” 
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Den nya lagstiftningen ska gälla från 1 
januari 2021.  / Källa: Januariavtalet/TT 

 

 

26 mars 2020 kl. 13.00 – 15.00 är det 

föreläsning i Aulan, Ryhovs sjukhus 

med Lennart Hardell och Mona Nilsson. 

 

Lennart Hardell,         Foto: ELRF 

 

 

Mona Nilsson.    Foto: SSS 

Föreläsningen riktar sig till alla, men 
främst sjukvårdspersonal, politiker, 
kommunanställda, men även övriga är 
självklart välkomna till Aulan på Ryhovs 
sjukhus i Jönköping.  Vi har en 
arbetsgrupp som jobbar med planering 
m.m. Vi behöver fler ”medarbetare och 
volontärer” i förberedelser och medverkan, 
så för dej som kan och vill ge en hjälpande 
hand– hör av dej till oss. Arbetsgruppen 

består av Egon Reiver, Ingrid Berggren, 
Per-Åke Nordenhög och Willis Aztor. 

9/1 hade arbetsgruppen kick-off i 
Jönköping, ett bra möte med många bra 
idéer och frågor som ska hamna på rätt 
plats. 

14/1 hade undertecknad telefonmöte på 
förmiddagen med Region Jönköping och 
eftermiddagen inledande möte med 

Studieförbundet Vuxenskolan och 
Miljöpartiet. 

Föreningen ska arbeta med olika  
samarbetspartner i samhället, som är 
intresserade att  stödja vår förening som 
arrangerar Seminariet och med deras hjälp 
kunna sprida information vidare genom 
deras olika nätverk. /Egon Reiver. 

Mer information på första sidan i bilaga 1. 

 

 

Allt svårare att klara sig utan mobilt 

bank-ID. 

Allt började med att jag hade invändningar 
i en del av texten i en artikel 30 november i 
Smålands Tidningen, så jag tog kontakt 
med journalisten via e-post. 

I artikeln står att 70 % använder 
elektroniska tjänster m.m. och 84 % 
använder mobilt bank-ID. Vad är det som 
gör att människor inte använder e-tjänster, 
är det brist på förtroende, skriver hon? 
Enligt undersökning finns det vissa 
grupper som använder e-tjänster mindre, 
som lågutbildade, låginkomsttagare och 
äldre. 

Det var delvis rätt men jag påpekade i mail 
om personer med funktionsnedsättning. Jag 
skickade upplysning och information till 
artikelförfattaren och till min glädje ringde 
hon mej och frågade om jag hade lite tid 
och att få göra en telefonintervju. Hon var 
lätt att samtala med och det blev ett trevligt 
samtal och intervju, vårt samtal varade ca 
15–20 minuter. 

I min mail till henne hade jag upplyst om 
att det finns en grupp människor som 

inte kan ta del av utvecklingen med allt 

fler digitaliserade tjänster för 

samhällsservice. 
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Hon var journalist från Skövde och skrev 
för SKÖVDE NYHETER, FALKÖPINGS 
TIDNING, VÄSTGÖTABLADET och 
SKARABORGS LÄNS TIDNING. Dagen 
efter var artikeln införd i de fyra Västgöta-
tidningarna och dagen därpå fanns den 
även införd i JÖNKÖPINGS-POSTEN. 
(JP, SE BILAGA 1).  / Egon Reiver. 

  

 

Stockholm: 5G Global protest Dag. 

 

Det var många som mötte upp lördagen 
25/1 på Sergels Torg, då man protesterade 
mot radiofrekvent strålning som anses vara 
skadlig mot människor, djur och miljön. 

Även i Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Umeå pågick protester mot 5G-utbygg-
naden samma dag, samt i ett stort antal 
länder. 

 

Allt eftersom tiden gick och ett flertal hade 
framfört sitt budskap, tunnades publiken av 
medans nya åhörare stannade till och 
lyssnade, uppskattningsvis var ca 200 
personer som åhörare under tid. 

 

Här talar Mona Nilsson, ordförande för 
Strålskyddsstiftelsen, ett av flera bra tal 
med tyngd och saklighet om hotet från 5 G 
och all annan trådlös teknik. 

Fokus i talen handlade mycket om hälso- 
och miljörisker, något som myndigheter, 
riksdag och regering tyvärr inte tar på 
allvar eller visar något intresse för. 

   

Strålskyddsstiftelsen och Vågbrytaren hade   
informationsbord, där det samlades mycket 
folk som ville få information m.m. 



 

 
4 

 

 

 

Från Plattans ”Speakers ‘Conner” 

Elöverkänsligas förbund var representerat 
på plats. Förutom att hålla ordning på 
talarlistan så underhöll även Birgitta och 
Christer Arnell med sångunderhållning. 
Även fler eldsjälar fanns på plats och var 
verksamma i den globala protestdagen mot 
5G. 

Text och bild: Egon Reiver. 

Källa: Hans Rencke. Administratör 

Fråga: Min elöverkänslighet brakade loss 
totalt höst-vinter 2002. Elsanerade 
bostaden (enfamiljshus) har sedan sakta 
men säkert blivit bättre. Senaste åren har 
jag levt i stort sett ett normalt liv, dock 
utan wifi och mobiltelefon. I somras 
installerade vi en värmepump luft/vatten. 
Jag var lite misstänksam, men eftersom jag 
mått så bra i flera år trodde jag inte det 
skulle vara nån fara. Och det har gått bra 
ända till nu. Sista veckorna har mina 
elöverkänslighetssymptom börjat komma 
tillbaka, mer och mer. Kan inte komma på 
något annat än att det måste vara pumpen, 
även om jag tycker jag borde känt tidigare 
än efter ett halvår. Vad kan jag göra??? 

Svar: Ett problem med luftvärmepumpar är 
att de är en del av bostaden. Där finns 
högfrekventa magnetiska störningar som 
avges direkt från drivelektroniken, desto 
modernare utrustning desto kraftigare och 
biologiskt påfrestande störningar. På grund 
av arbetssättet finns inget alternativ att 
skärma av inomhusdelen, avstånd är bästa 
skydd. Håll gärna pumpen avstängd 
nattetid. 
 
Antenneffekten – där störningarna vandrar 
ut på elsystemet och använder kablarnas 
koppar som strålkälla – kan dämpas med 
en enfas isolationstransformator eller en 
modell större ferrittoroid. Det kan krävas 
en del snickeriarbeten för att fysiskt kunna 
utföra sådan åtgärd. 
S.k. smutsig el blir över tid allt mer 
problematisk då moderna prylar ger 
oprövade störningar som inte genomgått 
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någon form test för biologisk påverkan. 
https://www.rencke.com/smutsig-el-for-
noviser 

 

rencke.com. Smutsig el för noviser. 

 

 

Föreningens styrelse samlade vid 
årets första styrelsemöte 2020. 
Styrelsen träffas fysiskt eller alternativt 
som telefonmöte, där vi umgås i samtal 
och tar beslut i olika frågor. 
 

 
Styrelsen och valberedningen vid årets 
första styrelsemöte, med all förberedelser 
och frågor kring kommande årsmöte 2020. 
 

 
Ett stämningsfullt styrelsemöte i skenet av 
många stearinljus i en varm, gemytlig och 
trevlig atmosfär. 

Foto: Ann-Louise K. Reiver. 

Föreningens bibliotek för medlemmarna. 
Hör av er och låna föreningens Låne-
böcker, det är en medlemsförmån: 
 
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 
 
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 
DahlbergLivskvalitet  
Alf E Sjöberg 
 
Varsågod nästa                   
Margareta Molius 
 
Gluten och mjölk 
Micke Skribent 
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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. 
 
Om elöverkänslighet. 
Elöverkänsligas Riksförbund. 
 
Svart på vitt. 
Rigmor & John Granlund Lind. 
 
Sjuk av el- & magnetiska fält. 
Het-projektet. 
 
Livet är ditt. 
ABF hälsoskola. 
 
Konventioner om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
Av Regeringskansliet. 
 
 
Mobilen, trådlösa telefoner och hälsan. 
Gunilla Ladberg. 
 
Författarens upphovsrätt. 
Laura Popa. 
 
 
 
DVD: 
 
Elöverkänslighet och de elöverkänsligas 
situation. 
Del 1 och 2. 
Stockholms läns landsting. (2003). 
 
Gilla läget, om att vara elöverkänslig. 
Av Helen Aastrup Samuels 
 
 
Video: 
 
Elöverkänslighet och de elöverkänsligas 
situation. Del 1 och 2. 
Socialförvaltningen i Stockholm. (2003). 
 

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. 
 
 

Glöm inte bort årsmötet  

� söndagen 23/2 2020 kl.14.00, 
Församlingshemmet, Svarttorp. 

� Föreningen bjuder på hembakad 

smörgåstårta 

� Anmäl dej senast söndag 16/2.  

Se bifogade handlingar.  Välkommen! 

Platsen är densamma som Elöverkänsligas 
föreningen har haft årsmöte senaste åren. 
 
 

Seminarium om 

miljö- och hälsorelaterad 

forskning. 

Anteckna torsdag 26 mars 2020     

kl. 13.00—15.00 i din almanacka. 

Plats: Aulan, Länssjukhuset   

Ryhov, Jönköping. 

Lennart Hardell, professor, tidigare 
Cancerläkare vid Universitetssjukhuset i 
Örebro. 
Mona Nilsson, författare och ordförande i 
Strålskyddsstiftelsen 

     Läs mer i bilagan. 
 

 

VÄLKOMNA    STYRELSEN. 


