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Ordförande har ordet:   
 
Mitt sommarland. 

 
Jag minns varje sommar, liten grabb jag 
då var, 
att åka tåg från storstan, där ingen fanns 
kvar. 
Jag minns grinden, träden och röda 
stugor, 
jag minns kossor, hästar, mygg och flugor. 
 
Hit reste jag på sommarn, när skolan var 
slut 
då allt blivit grönt och blommor slagit ut. 
En resa från storstan till mitt sommarland, 
det kändes så skönt, som att gå hand i 
hand. 
 
Jag minns alla lyckliga skratt när vi bada, 
att simma och dyka, men inte komma till 
skada. 
Och tänk vad lyckliga, glada och bruna vi 
var. 
Mitt sommarland - för alltid hos mej lever 
kvar. 
Egon Reiver. 
 
 

En av sommarens begivenheter är 
jordgubbar, blåbär, hallon, björnbär och 
alla andra sommarbär och grönsaker som 
växer på våra små täppor. 
Inget är självklart, för många kan det vara 
tvärtom en bristvara eller saknad och 
möjlighet till egen täppa i sin vardag. 
 

 
En av sommarens smaker. Foto: A-L K. Reiver. 

 
 
 

Under denna Coronapandemi är det 
många av oss som fått stanna upp i 
handling och tanke i all karantän. Vi är 
säkert många som sänt en tanke till alla 
dem som lever i sin ensamhet, tristess, sorg 
och saknad att hålla social kontakt, som är 
en självklar del av vardagen.  
Men inget nytt under solen: 
Mänskligheten har alltid kämpat mot olika 
virus och bakterier som orsakat 
sjukdomsutbrott under alla tider.  
Idag kan vi lägga till elektrosmog från all 
trådlös teknik, som det blundas inför. Ändå 
är det så många som påverkas och blir 
sjuka av all elektromagnetisk strålning. 
 
En tillbakablick i tiden, vad har hänt? 
Smittkoppor dödade ca 300–500 miljoner 
människor, under minst 500 år fanns 
smittkoppor på alla kontinenter, utrotning 
av smittkoppor sägs vara en av 1900-talets 
största medicinska bedrifter.  
Digerdöden dödade cirka en tredjedel av 
Europas befolkning, ca 200 miljoner. 
Spanska sjukan härjade i efterdyningarna 
av första världskriget då många hem-
vändande soldater kollapsade och ca 50–
100 miljoner dog. Många av oss har 
anhöriga i släkten som drabbades.  



Några år sedan härjade Svininfluensan, 
som var dock betydligt mindre farlig än 
spanska sjukan, trots det dog ca 280 000 
personer av svininfluensan.  
Asiaten härjade i slutet av 1950-talet och 
Hong Kong-influensan i slutet av 1960-
talet, influenser som dödade miljontals 
människor och som många av oss äldre 
säkert minns. 
Andra dödliga sjukdomar är Kolera, 
Malaria, Tuberkulos, Tyfus, HIV, Gula 
febern och Polio. Hur Corona-pandemin 
hamnar till slut, vet vi inget om idag, 
spridningen är global i alla världsdelar. 
/ Egon Reiver. 

 

Några händelser sommaren 2020. 

En solskenshistoria om en igelkott på vår 
gård, som hade så bråttom med att samla in 
torra löv till sitt bo. 

 

 

Full fart att samla in löv till boet. 

Några veckor senare fick vi se hennes 
igelkott-ungar, som kommit ut i gröngräset 
utanför boet. Försiktigt kunde vi stå och 
iaktta dem, så spännande och kul. 

 

 

De visade sig vara 5 små söta igelkott-
ungar, här är 2 av ungarna som nosar 
omkring i gräset.    / Foto: Egon Reiver. 

 

 

Hjälp med tillfälligt boende 
fick en elöverkänslig kvinna (T) från 
Kronobergs län i slutet av juli av vår 
medlem Sylvia i Eksjö, som hämtade 
henne till Eksjö-trakten och efter bästa 
förmåga hjälpte och engagerade sig och 
hjälpte henne. Allt började med ett 
”nödtelefonsamtal” från en väninna till 
nästa väninna och så var allt igång. 

Själv var undertecknad på semester i 
Halland just då och fick besked vid 
hemkomst, jag tog då kontakt med Ann-
Louise Fransson, ordföranden i 
Kronobergs län, som blev informerad i 
ärendet och någon möjlighet till 
hjälpboende kunde ordnas i hennes hemlän 
Kronoberg.  Under tiden fanns under 



kortare tid hjälpboende i bra miljö i Eksjö-
trakten hos andra medlemmar. Samtidigt 
sammanställde jag som ordförande 
informationsmaterial till (T), något hon var 
i stort behov av att få.  

Hon har nu tillfälligt i Kronobergs län, har 
fått den hjälp som behövs och allt verkar 
finna en bra lösning. 

Ett stort tack till er hjälp och vilken glädje 
att vi kan samordna mellan våra 
grannlänsföreningar och nå det mål som 
avses.      / Egon Reiver. 

 

Corona-pandemin påverkar även 
höstens aktiviteter i Jönköpingsföreningen, 
saker som fanns planerat men som måste 
skjutas på framtiden, allt är osäkra kort för 
tillfället, tyvärr. 

Under våren var det planerat att jag 
tillsammans med en representant från 
Region Jönköping, skulle påbörja mätning 
av mikrovågsstrålning och EMF på olika 
vårdsalar, som gäller länssjukhusen i 
Jönköping, Eksjö och Värnamo. Även vår 
traditionella sensommarträff. 

Tyvärr är nu allt framskjutet och i 
dagsläget finns inget nytt förslag till 
datum, det är bara att avvakta.  / Egon R. 

 

                 Tänkvärt! 
Om det inte stämmer, gör det inte.  

Om det inte är sant, säg det inte.  

Det sparar massor av energi och det 
stärker oss. 

Eftersom lögner och dåliga saker tar ner 
vår energi, medan sanning och goda 
gärningar och tankar höjer vår energi!  

Valet är vårt.  

Källa: Dr Sanna Ehdin (fb). 

 
Gulärlan.   Foto: Yvonne Adamson 

 

 

 
 Stockholm den 7 juli 2020  
 
Öppet brev till  
sr Lena Hallengren  
sr Ardalan Shekarabi  
Olivia Wigzell, generaldirektör 
Socialstyrelsen  
Johan Carlson, generaldirektör 
Folkhälsomyndigheten  
 
Hej,  
Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens 
analys av smittrisken mellan närstående 
och personer i riskgrupp och vad hände 
med rekommendationen om att 
närstående borde avstå att förvärvsarbeta 
om det inte kunde ske utan risk för 
smitta?  
På vilka grunder har besluten om 
smittskyddspenning och 
smittbärarpenning tagits?  
Dessa frågor ställde flera av oss i en 
debattartikel i altinget.se1 i förra veckan. 
Våra frågor har hittills inte besvarats med 
annat än tystnad, vilket vi tycker är 
anmärkningsvärt.  
De flesta av oss 25 ordföranden och 
verksamhetschefer som (organisationer 
som tillhör Funktionsrätt Sverige), har valt 
att underteckna detta brev och vi  före-
träder organisationer vars medlemmar 
riskerar att bli mycket allvarligt sjuka i 
covid-19.  



Ett stort antal av våra medlemsgrupper, 
har sedan utbrottet startade i Sverige i 
början av mars, agerat för att skydda sig 
själva och även deras närstående har 
agerat för att skydda sina nära från smitta 
och sjukdom………… (Brevet som sänt till 
regeringen är 5 sidor). 

Föreningens styrelse stöder innehållet i 
skrivelsen.   / Egon R. 

 

Bild & Text:  Yvonne Adamson. 

 

Att höra, se och vara social  
i samhället är svårt, när man drabbats av 
någon form av funktionsnedsättning, Att 
samhället dessutom inte vill se problemet 
eller blunda för det gör inte saken lättare 
för alla drabbade. 
I tidigare medlemsblad lyftes problem med 
att använda de nya digitala hörapparaterna 
fram, där många hörapparater även har en 
trådlös funktion, som strålar mer än flera 
mobiltelefoner, när den sitter placerad i 
örat och tätt intill huvudet. 
 
Har du problem med att du inte tål din 
hörapparat eller inte får den hjälp av 

hörcentralen som du har rätt till, så skriv 
ner vad det gäller och ditt problem, skicka 
det till undertecknad eller någon annan i 
styrelsen, så får vi följa upp och försöka 
påtala problemet.  / Egon Reiver. 
 
 
 

 
Frivillig tystnad, lugn och stillhet är många 
gånger rogivande och en viktig del för vår 
hälsa och välbefinnande. Eller att hämta 
kraft och styrka när du kan sitta och njuta 
av som du älskar. 
 
Däremot ofrivillig ensamhet nöter och tär 
på hela vår kropp och själ.  
Du som medmänniska, har du möjlighet så 
hör av dej till någon som du vet har det 
jobbigt, någon som behöver prata med 
någon eller som kanske känner ”alla 
helveteskval.”        / Egon Reiver. 
 
 
 

Vår medlem Viola Granström, Nässjö, 
somnade in 18/6 2020, vid en ålder av 88 

år efter en kort tids ohälsa. Vila i frid. 

 



Föreningens bibliotek är till för alla 
våra medlemmar.  

Hör av er och låna gärna föreningens 
Låne-böcker, det är en medlemsförmån: 
 
Mitt liv som elöverkänslig 
Anders Josén 
 
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 Dahlberg 
 

Livskvalitet  
Alf E Sjöberg 
 
Varsågod nästa                   
Margareta Molius 
 
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. 
 
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. 
 
   
 
 

 
        Foto: Yvonne Adamson. 
 

 

Källa: Musixmatch. 

17 september har föreningen sitt 
styrelsemöte hemma hos EvaMari Ohlsson 
i Näs, SO om Sävsjö. Det är första gången 
vi har fysiskt möte efter senaste årsmötet 
och däremellan har det endast varit 
styrelsemöte via telefon. 

Även under hösten 
kommer telefonmöten vara praxis för 
styrelsens möte, då all försiktighet 
fortfarande råder vad gäller Coronavirus 
m.m. 
Nästa medlemsmöte kommer föreslås 
kring november/december, då vi träffas 
med mat och underhållning, 
förhoppningsvis. Observera att allt gäller 
efter de Corona-direktiv som finns. Mer 
information i nästa medlemsblad i oktober 
månad 2020.  
 
 
 
 
Mobilförbud i grundskolan. 
Lag om mobilförbud i klassrummet 
kommer ha liten påverkan, tror en vissa 
rektorer, tydligt är delad uppfattning. 
2021 planeras en ny lag börja gälla som 
ska innebära mobilförbud i klassrummen.  
 
Men många skolor har redan beslutat om 
mobilförbud i sina skolors ordningsregler 
och tror inte att en ny lag kommer att 
påverka dem. Intressant att följa orsak och 
verkan, om hur verkligheten kan påverka 
ohälsan och visade fakta m.m.    
/ Egon Reiver. 

 
 
 

Styrelsen önskar er alla en skön 
förhöst och var rädda om er. 

 
/ Styrelsen. 


