Vi ser däremot fram till ett senare tillfälle få
hälsa Lennart Hardell och Mona Nilsson
välkomna till ett nytt seminarium i Jönköping.

Elöverkänsligas Förening
i Jönköpings län

Det är bara att hämta nya krafter (i musikens
underbara värld, för mej och säkert många
andra är det en styrka och möjlighet.)
/ Egon Reiver.
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Ordförande har ordet:
18 februari. Temamöte på Funktionsrätt
Jönköping, där Maria J. och Magdalena F. från
regionen informerade om arbetet med
införandet av Patientkontakt är på gång. Ett
koncept i 4 olika delar och där vården ska ta
vara på patienskompetens (en viktig och
efterlängtad del för våra medlemmar).
Patientkontakt handlar om att i varje möte
mellan individen och vården, stärka och ta till
vara individens egen förmåga utifrån vad som
är viktigt för individen,
Samtal mellan regionen och föreningens
ordförande pågår om att tillvarata bästa
möjligheter, Mer om detta längre fram.
Här fick jag också tala om kommande
seminarium 20 mars på Ryhov.
/ Egon Reiver.

Egon Reiver.

Det kändes tungt att lämna återbud till vårt
planerade seminarium den 26 mars i aulan på
Ryhov, Länssjukhuset i Jönköping med
anledning om rådande förhållande som gäller
om Coronas virusutredning.

20 februari. Möte på eftermiddagen med
Länsrådet för funktionsnedsättning på
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping,

Efter rekommendation har styrelsen enhälligt
beslutat (via mail) att ställa in Seminariet om
miljö- och hälsorelaterad forskning i aulan,
och flyttar fram seminariet till ett senare
lämpligt tillfälle.

Tillgänglighet är ett populärt ord i olika
sammanhang när vi samtalar om personer med
någon form av funktionsnedsättning.’
Begreppet tillgänglighet används för att
beskriva hur en verksamhet, plats eller lokal
fungerar för människor med funktionsnedsätt.

Orsaken är just den oro som skapas genom all
information i media om CORONAVIRUS,
som med stor risk kan medföra allvarlig
spridning vid olika folksamlingar och vi
respekterar den rekommendation vi fått oss
tillhanda.

Bristande tillgänglighet finns i flera former av
diskriminering och en av dessa är bristande
tillgänglighet, det innebär när en person med
funktionsnedsättning missgynnas.

Det skapade visserligen ett stort merarbete att
gå ut och informera alla som erhållit
informationen för den 26 mars. Sådan är
verkligheten och det gäller bara inse att
respektera vissa händelser.

Ansvar för tillgänglighet är den som är
ansvarig för en verksamhet.
Jag ställde frågan till ansvarig för länstrafiken:
Hur löser man tillgänglighet för personer med
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doftallergi och/eller elöverkänsliga personer
som vill åka allmänna kommunikationsmedel?

Ledamöter: Willis Aztor, Huskvarna samt
ersättare: Therese Pihlt, Ydre.

En stor suck – jag vet inte vad jag ska svara på
den frågan? Jag tar med frågan vidare! Var
svaret jag fick.!
/ Egon Reiver.

/ Egon Reiver.

Okunnigt och ansvarslöst om
elöverkänslighet
Läkare ska lindra, trösta och bota, inte
förhindra och hota. Mats Reimer använder
i stället all sin energi på att trampa på en
hårt drabbad grupp med miljörelaterad
funktionsnedsättning, replikerar Ingrid
Berggren.

Foto: Yvonne Adamson

23 februari hade Elöverkänsligas förening

Ingrid Berggren

sitt årsmöte förlagt till Församlingshemmet i
Svarttorp, norr om Lekeryd i Jönköpings
kommun.

vice ordf. i Elö-Jönköping, pensionerad,
narkossköterska 1968–82, vårdlärare 1982–86,
utbildningsledare 1986–90,
sjukvårdsutvecklare 1990–2000,
säkerhetsutvecklare 2000–2007, EHS-drabbad
2014

16 personer hade mött upp till årsmötet, som
öppnades av ordförande som även valdes som
årsmötesordförande. Till sekreterare för
årsmötet valdes Ingrid Berggren.

Det är sorgligt när läkare har vanföreställningar. Inte minst för att läkarbefattningen har
hög status, inte bara för dem själva utan också
för andra. Därmed är det mycket allvarligt att
år efter år som barnläkare skrivit ohederliga
insändare till Läkartidningen att
elöverkänslighet (EHS) är en vanföreställning,
en elfobi.

Val av ny styrelsen: Egon Reiver omvaldes
som ordförande på 1 år. Per-Åke Nordenhög
och Willis Aztor omvaldes på 2 år och Therese
Pihlt blev omvald på 1 år som ersättare.
Ordförande tackade och avslutade årsmötet,
efter det fick ordförande och vice ordförande
blommor som tack för bra föreningsarbete
under det gångna året. Föreningen bjöd på
kaffe/dricka och hembakad smörgåstårta.

Det är mobbing, oförskämt nedlåtande,
okunnigt och ansvarslöst. Nu har Dagens
Samhälle (DS) blivit hans forum som krönikör.
Av vilken anledning håller du Mats Reimer på
med dessa trakasserier?

Efter årsmötet samlades den nya styrelsen till
konstituerande möte för arbetsfördelning i den
nya styrelsen.

Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar EMFhälsofrågor (ElectroMagneticField) till dem
som har medicinskt ansvar. Statens Beredning
för Medicinsk utvärdering, har inte medicinskt
granskat någon EMF-rapport, ej heller de
rapporter som SSM:s så kallade Vetenskapliga
råd hänvisar till. Jag har frågat.

Ordförande: Egon Reiver, Eksjö.
Vice ordförande: Ingrid Berggren, Jönköping.
Sekreterare: Per-Åke Nordenhög, Bankeryd.
Kassör: Eva-Mari Ohlsson, Sävsjö.
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Mats Reimer skriver att det är fel och dyrbart
att ge bidrag till handikappförening/förbund,
fel att länen hanterar frågorna olika. Han prisar
dem som inte ger bidrag och ondgör sig över
regioner som hjälper handikappade.
Han beskriver elöverkänslighet som elfobi,
villfarelser och vanföreställningar. Mats
Reimer trampar på dem som ligger.

Mats Reimer namnger Regioner, de som gör
det som är rätt och han ondgör sig över att man
cementerar fel diagnos. Jönköpings Region är
ett föredöme. Vi från föreningen samverkar
med Regionen och kommer framåt.
Mikrovågssjukan kom redan efter 1:a
världskriget, då känt från Ryssland. Enligt
Socialstyrelsens miljörapport 2009 var 3,4
procent av befolkningen elöverkänsliga. Det
som inte finns för Mats Reimer.

Juristen på Socialstyrelsen gav mig detta svar
när hon läst Mats Reimers krönika i DS: När
det gäller statsbidrag så har ju er förening fått
det eftersom ni uppfyller villkoren i
förordningen om statsbidrag till
handikapporganisationer.

WiFi-gruppen som nätverksmässigt stöttar
drabbade och presumtivt skadade har i dag
14 839 medlemmar. Här får drabbade
erfarenhetssvar och stöd!

I debattartikeln så verkar det perspektivet
lämnas ute. I tidigare kommunikation oss
emellan så har jag varit tydlig med att
Socialstyrelsens perspektiv är just
funktionsnedsättningen, oavsett om
elöverkänslighet är en egen diagnos eller inte.

Enligt ”Kalla fakta 2020 blir cirka 5 500
barn i Sverige dåliga i skolan ofta med
huvudvärk, illamående och kräkningar. Här
finns uppgifter för barnläkare!
Det här är en opinionstext publicerad i
Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i
artikeln står skribenten/skribenterna för.

I skälen till beslutet om statsbidrag till er
förening så står det bland annat att
”organisationen har till ändamål att förbättra
livsvillkoren för personer med funktionshinder
samt att organisationen har till uppgift att
bevaka dessa personers intressen”. Ni uppfyller
de reglerade villkoren.”

Publicerad: 5 mars 2020 kl 11:57

Mats Reimer skriver: ”Patienterna med
upplevd elöverkänslighet simulerar inte, deras
lidande är verkligt. Gentemot de som får svår
ångest om de besöker vanliga vårdinrättningar
bör vi visa medkänsla, och erbjuda hembesök
när vård behövs. Men samhället bör inte spela
med i vanföreställningen om att elallergi
finns...”

Skribent

Ingrid Berggren

vice ordf. i Elö-Jönköping, pensionerad,
narkossköterska 1968–82, vårdlärare
1982–86, utbildningsledare 1986–90,
sjukvårdsutvecklare 1990–2000,
säkerhetsutvecklare 2000–2007, EHSdrabbad 2014.

Läkare ska lindra, trösta och bota, inte
förhindra och hota.
Mats Reimer använder i stället all sin energi
på att trampa på en hårt drabbad grupp med
miljörelaterad funktionsnedsättning. Mats
Reimer vet inget om hur EHS verkar med
individuella olikheter beroende på de
cellskador som EMF åsamkat. Mats Reimers
elfobi är en skam för läkarkåren. Mats
Reimer har i minst 15 år indoktrinerat läkare
att diagnos EHS är fel. (Dagens Medicin med
flera) Observera, provokationsstudier är
oetiska och avråds.

Foto: Egon Reiver.

Föreningens bibliotek är till för alla våra
medlemmar.
Hör av er och låna gärna föreningens Låneböcker, det är en medlemsförmån:
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Mitt liv som elöverkänslig
Anders Josén

Att vara jordad
Clinton Ober, S.T. Sinatra & M. Zucker

Mat som läker
Sanna Ehdin

Bostad och hälsa
Ragnar Forshufvud

Mänskliga rättigheter i praktiken
Laura Popa

Tandröta som orsak till nervsjukdomar.
Med.dr docent Patrick Störtebecker.

Där vägen börjar. (Skönlitteratur).
Linda & Veronica Berling

Kvicksilverförgiftning från tandamalgam, en
fruktansvärd risk för människans hjärna.
Med.dr docent Patrick Störtebecker.

Där vägen slutar. (Skönlitteratur).
Linda & Veronica Berling

Om elöverkänslighet.
Elöverkänsligas Riksförbund.

Frisk utan medicin.
Ann-Marie Lidmark

Svart på vitt.
Rigmor & John Granlund Lind.

Innan bubblan brister
Örjan Hallberg

Sjuk av el- & magnetiska fält.
Het-projektet.

Mobikett….
Sven Rollenhagen

Livet är ditt.
ABF hälsoskola.

Den självläkande människan
Sanna Ehdin Anandala

Konventioner om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Av Regeringskansliet.

Är de verkligen sjuka?
Ann-Marie Lidmark
Spelet om 3G
Mona Nilsson

Mobilen, trådlösa telefoner och hälsan.
Gunilla Ladberg.

Mobiltelefonins hälsorisker
Mona Nilsson

Författarens upphovsrätt.
Laura Popa.

Ett vackert fängelse
Gunilla Ladberg
DVD:
Mörkläggning
Gunni Nordström
Kanariefågeln ryter
Ingrid Franzén & Margareta Dahlberg

Elöverkänslighet och de elöverkänsligas
situation.
Del 1 och 2.
Stockholms läns landsting. (2003).

Livskvalitet
Alf E Sjöberg

Gilla läget, om att vara elöverkänslig.
Av Helen Aastrup Samuels

Varsågod nästa
Margareta Molius

Video:

Gluten och mjölk
Micke Skribent

Elöverkänslighet och de elöverkänsligas
situation. Del 1 och 2.
Socialförvaltningen i Stockholm. (2003).
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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.
Kungliga slottet.

/ Styrelsen.

Foto: Egon Reiver

Tyvärr är stora delar av vår vackra huvudstad
Stockholm inte tillgänglig för många av våra
medlemmar. Personer med överkänslighet mot
EMF och mobilstrålning tar olika myndigheter,
riksdag, regering och industrin inte någon
hänsyn till.
Infrastrukturen med den trådlösa tekniken är en
helig ko som ingen får röra, den är helig och
den råder över många människors hälsa och
välbefinnande. Det är bara att konstatera att
den trångsyntheten råder ändå upp i översta
hierarkin.
Vissa ansvariga/politiker vill kanske förstå
problemet, men de framträder mer som om de
vore bakbundna eller har skygglappar.

Sveriges Riksdag Foto: Egon Reiver

Regeringen inrättar teleombudsman
Postat september 24, 2011
Regeringen inrättar en sorts ombudsman för
landsbygdsbor som drabbas av Telias
teknikskifte, som innebär att det fasta
kopparnätet försvinner och ersätts med trådlös
teknik eller fiber. Uppdraget går till Post- och
Telestyrelsen (PTS).

Skam den som ger sig, cirkeln är alltid rund
och till sist ska vi nå fram med vår viktiga
information att övertygelse.
Alla som utsätts för trådlös teknik påverkas av
den, några drabbas mycket, andra mer och
andra mindre, orsak kan bero på olika faktorer.
Viktigt är dock hur vi bäst kan hjälpa din kropp
till bättre välbefinnande, vad du äter och
boendemiljö.
Vi lever i nuet och då gäller här och nu.
/ Egon Reiver.

“Står du utan fungerande telefoni ska du känna
att staten tar din oro och frustation på allvar”,
skriver IT- och Regionminister Anna-Karin
Hatt.
Källa: TT
Med detta uttalande från Anna-Karin Hatt, bör
det finnas en möjlighet till kontakt för dem
som inte har fungerande telefon. För el- och
strålningsöverkänsliga personer är
en fungerande fast telefon helt nödvändig.

Vad hände sedan? Visst byggs det nya

Tranor vid Hornborgasjön 2019. Foto: Egon R.
För ca 1 år sedan gjorde min hustru och jag en
dagsresa med bilen till Hornborgasjön mellan
Falköping och Skara.
Vad som förvånade mej var den låga
mobilstrålning som var på plats, en positiv
överraskning.
Här några vår-bilder från Hornborgasjön 2019.

fibernät på landsbygden, men många av våra
medlemmar har inte ekonomi till fiberlösning.
Någon ekonomisk hjälp finns inte,
funktionsnedsatta personer som drabbats av
elöverkänslighet prioriteras inte samhället och
riksdag och regering berör helst inte ämnet.
/ Egon Reiver
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Eksjö-ån rinner sakta igenom Gamla stan.

Ett eldorado av flyttfåglar. Foto: Egon R.

Nostalgi från Gamla stan i Eksjö
maj månad 2019.

Eksjö kyrka sedd från Gamla stan.
Foto: Egon Reiver.

En Postvagn från förr.

Låt oss njuta av kommande vår och
försommar 2020 och se fram emot många
ljusa och sköna stunder.
Det finns alltid ögonblick vi måste
tillvara och njuta av.

Foto: Egon R.

Det önskar vi er alla från styrelsen i
Elöverkänsligas förening i Jönköpings
län.

Häng-tvätt på innergård. Foto: Egon R.

Tussilago.
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