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 Elöverkänsligas Förening  

i Jönköpings län 
M E D L E M S – B L A D – Nr. 5 – 2020 
 

          
 Ordförande har ordet:   
 
Hösten är här!  

Plötsligt är sommaren och den värme vi fick 
uppleva, ett minne blott.  
Nu är det kallare tider som gäller och runt 

omkring oss i världen händer saker som 
kanske inte känns så bra och dessutom verka 

Corona fortsätta med sin följetong? 
 
SSM och politiker ser inget intresse av att 

pausa 5G och dess utbyggnad. Nej, det verkar 
som om rikspolitiker, regering och 

myndigheter vill behandla oss på samma sätt 
som en rökare behandlar sin cigarettfimp mot 
gatstenen, en fotvridning och fimpens glöd är 

släckt, för att sedan bara gå vidare.  
 
 

 
Foto: Yvonne Adamsson 

 
 

Förslag till namnändring, kommer att tas upp 
vid kommande årsmöte 10/10 i Järna. 
I det nya namnet ska ordet miljö finnas. 
Förslag till namnändringen lär vi få läsa mer 
om efter Vågbrytarens årsmöte. 
Gabriella Ahlgren har varit ordförande i 
Vågbrytaren under 20 år och var dessutom 
med att starta upp Vågbrytaren 2001, hon 

kommer nu att avtackas vid årsmötet och ny 
ordförande är på plats att bli vald och driva 
verksamheten vidare.   / Egon R. 

 
 
 
Även Tf  (Tandvårdsskadeförbundet) har bytt 
namn vid deras senaste årsmöte. Det nya 
namnet är Tandhälsoförbundet, Alf Ahlin 
skriver, vi måste fortsätta arbetet med att få 
tandvården likställd med sjukvården. / Egon R. 

 
 
 
Torsdagen 17/9 var det fysiskt styrelsemöte 
för länsföreningen, vi träffades hos föreningens 
kassör Eva Mari Ohlsson i Näs, söder om 
Sävsjö.  
Efter senaste årsmöte har vi endast 
styrelsemöte via telefon och styrelsen fortsätter 
med telefonmöten även i fortsättningen med 
alternativt fysiskt styrelsemöte vid några få 
tillfällen.  
Kommande aktiviteter:  
Medlemsmöte med Adventstallrik i Norrby 
Ängar, vi äter och umgås tillsammans, nu 
placeras vi ut mer i lokalen enligt de regler 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi får 
en stämningsfull belysning av levande 
stearinljus och strålningsfri miljö. 
Som underhållning kommer trubaduren Hasse 
Petersson, Eksjö att sjunga och spela till sin 
akustiska gitarr. 
Det är 3:e året vi samlas på Norrby ängar söder 
om Eksjö, en mycket uppskattad träffpunkt 
från tidigare tillfälle. 
Vi hälsar alla medlemmar mycket välkomna 
till en trevlig afton som föreningen står för. 
Boka in tiden i din almanacka och hör av 
dej snarast till Egon på telefon 0381-10110,  
sms 070–6434120 eller  
e-post egon@reiver.se. Läs mer sidan 6. 

 
 
 
Minnesanteckningar från förändrat 
Representantskapsmöte 2020-09-20 

Mötet kännetecknades av att vara ett 
avstämningsmöte med rapportering av nuläge 
från de som fanns med på listan för möte 20-
09-20. Förutom nuläget hos olika föreningar 
beskrevs i huvudsak vård, skol- och 

elmätarfrågor. 
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• Ingrid Berggren, F gav rapport om att 
regionen kommer tillsammans med 
ordf. Egon Reiver att göra en 
vårdrumsinventering med mätningar 
på tänkbara tillgängliga vårdsalar för 
elöverkänsliga på samtliga sjukhus i 
länet. Rummen kommer att 
dokumenteras av regionens 
representant Maria List-Slotte och 
förteckningen distribueras senare till 
respektive avdelningar. Inventeringen 
är försenad p g a Coronaepidemin- 

Styrelsen kommer att ta kontakt med 
Mullsjö kommuns ansvariga med 
anledning av att en medlem som 
arbetat på en skola har fått Parkinson. 
Hon har också berättat att fem i 
personalen på skolan fått samma 
diagnos. Åtgärder kommer att 
efterlysas av vår förening. 

• Attila Muhu, BD meddelade låg 
verksamhet från BD 

• Anna Toftenow, M har låg verksamhet 
i föreningen men hon var intresserad 
av Vågbrytarens dokument för inskick 
till myndigheter av våra EHS-symtom 

• Kerstin Alm, AB påpekade att formen 
för detta möte inte är stadge-enlig och 
att dagordning saknas. Hon tog också 
upp frågan om att förändra arbetssättet 
framgent med fler tel. möten? 

Marianne Ketti informerade att det var 
tänkt att kallelsen skulle innehålla 
Representantskapsmöte omringat i 
parentes. 

Uttryck kom att det var positivt med 
mötet 

• Ulla Ljunggren, AC informerade om 
att de fått respons för elsanering med 
tillgänglighet för Elö –personer i det 
nya kulturhuset med inrymt bibliotek. 
som nu är på gång. Även i kommande 
teatersalong på läktare. Resebaldakin 
är beställd.  Möten pågår i viktiga 
workshop. Skellefteå har fått 3:e pris 
för Europa?? (LSS) med 850.000 kr. 

Tips: En kvinna säger aldrig att hon är 
elö. Hon säger att hon har en 
funktionsnedsättning som orsakas av 
den tekniska miljön. Det ger då mindre 
frustration hos åhöraren. 

• Elisabeth Johansson, O kan nu delta 
hemifrån efter att ha installerat IP-
telefon. Har kontinuerlig 
kommunikation med regionens 
ansvariga. De har bl.a. kommenterat 
att de tar avstånd från nedsättande 
kommentarer som Mats Reimer skriver 
m. fl. 

En medlem har skrivit in till vården 
hur man blir negativt behandlad. 

Totalt sett känns det som att man 
kommit framåt med seriöst bemötande. 

Det verkar vara på gång med ny lokal 
förening. Västra Götaland är stort med 
49 kommuner! 

Vård-brev finns som ger vårdpersonal 
EMF-information/kunskaper 

• Ingrid Junggren AB har inte mycket av 
aktiviteter att beskriva men de har haft 
ett fysiskt årsmöte där ordf. Anne-
Marie Lidmark Tf. medverkade. Nu 
telefonmöten. 

• Informationsgruppens slutmaterial 
efterlyses. 

Övriga frågor 

1. Marianne Ketti svarade på frågan om 
hur det gått ang. kammarrättsfrågan. 
Hon svarade att man ämnar avvakta 
frågan tills 5 G-licenser utdelas och då 
driva frågan med överklagande 

2. Kerstin Alm påpekar svårigheterna att 
kunna delta i 
funktionsrättssammanhang i möten. 
Nu finns heller inga möjligheter att åka 
buss eller tunnelbana mm. Dessutom 
70+-Corona restriktion 

3. Carolina Aly berättar att man arbetar 
med vård- och skolfrågor. Utskick att 
strålningsupproret blir uppskjutet till 
våren 
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4. Digitala missbruksfrågan diskuterades. 

5. Kritiska EU-fakta har 5 6 aktiverat sig. 

6. 2000-talets Vetenskap har 2 sidor med 
Anders Sydborg. 

7. Varför finns inte vårt förbund 
beskrivet i rapporten från Funktionsrätt 
Sverige? 

Styrelsefrågor 

• Många inkomna remisser som Per 
Segerbäck besvarar 

• Tre utskickade brev till ministrar 

• Många samtal från medl. som mår 
dåligt 

• Annonsering i ?? 

• Kontakt från MK ang. två Elö-
elever i Orsaskolan 

• Passa på att motionera till 
Riksdagen ang. problemen med el-
avläsning 

        Routerfrågor 

        Elmätarfrågor 

 Ett antal elmätarfrågor rapporterades från 
Marianne Ketti. Gruppdeltagarna ställde också 
direkta frågor. Attila Muhi som sitter i 
förbundets elmätargrupp besvarade att det 
viktigaste var att man upprättar god dialog med 
elbolagen vad gäller avsteg från nuvarande 
beslut på digital elavläsning. De som har filter 
bör fortsätta att använda filter. Dispens?? 

Jämtland och Sandviken har fått bra respons 
från sina elbolag, däremot har Skelleftekraft 
inte samverkat tillfredsställande. 

Tips: En lapp i proppskåpet med: ”Får ej 
bytas”. Elbolagen är dock ägare av våra 
proppskåp. 

Elmätargruppen arbetar med dessa frågor. 
Elmätarförordningen skall studeras. 

Ingrid Berggren 

Antecknare, 2020-09-21 

 

Har du fått besked om att din elmätare 
ska bytas ut i din bostad?  

Har du frågor kring detta så ta kontakt med 
Riksförbundets elmätargrupp: 

Per Segerbäck, Attila Muhi, Rolf Hultberg. 
elmatare@eloverkanslig.org (går till Per, 
Attila. Du kan även försöka ringa kansliet 
på telefon 08-712 90 65, så kan de hänvisa 
vidare om information.  / Egon R. 

 

 
Foto: Yvonne Adamson. 
 

Vår medlem Gunnar Gustafsson, Ryd Tofteryd 

i Skillingaryd avled den 21 juni 2020 i en ålder 

av 86 år. 

 

Strålskyddsstiftelsen, den 16 september 
2020: Drygt 60 borgmästare och folkvalda 
kräver moratorium för 5G i Frankrike 

Drygt 60 borgmästare och andra folkvalda 
uppmanar den franska regeringen att 
omedelbart införa ett moratorium för 
utbyggnaden av 5G samt att utreda de miljö- 
och hälsomässiga konsekvenserna. De 
efterlyser också en demokratisk debatt och 
beslutsprocess. Bland undertecknarna finns 
borgmästarna för flera större städer exempelvis 
Bordeaux, Lyon, Marseille och Strasbourg. 

Borgmästarna och de övriga folkvalda 
konstaterar i skrivelsen publicerad i den 
franska tidningen Le Journal du Dimanche att 
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regeringen har beslutat att 5G är strategiskt 
viktigt för Frankrike och att frekvenser är 
tänkta att fördelas under september 2020. 
Regeringen kritiseras för att man fattar ett 
sådant beslut utan att någon föregående 
utredning om utbyggnadens konsekvenser för 
klimatet och för miljön gjorts, samt utan att 
efterfråga allmänhetens uppfattning, trots 
många organisationers och folkvaldas 
varningar för konsekvenserna av 5G. De 
konstaterar att ingen verklig debatt har ägt rum 
om 5G trots de många frågetecknen gällande 
5G:s påverkan på hälsan, miljön och 
människors demokratiska rättigheter. 

Miljöpåverkan 

Undertecknarna av skrivelsen pekar på att 5G 
kommer att leda till en mycket kraftig ökning 
av energikonsumtionen samt att användningen 
av naturresurser och utsläppen i samband med 
utvinning av icke-förnyelsebara naturtillgångar 
kommer att accelerera exponentiellt. 5G leder 
till allt större belastning på naturen samtidigt 
som nyttan med 5G ännu inte visats tydligt. 
Undertecknarna efterfrågar därför en utredning 
som belyser 5G:s miljöpåverkan innan 5G 
byggs ut. 

Folkhälsan 

De framhåller även att historiska erfarenheter 
även tydligt har visat att medborgarnas 
vaksamhet alltid är nödvändig när det gäller 
folkhälsan. I sin preliminära rapport från 
oktober 2019, konstaterade myndigheten 
ANSES att det fanns en betydande avsaknad 
av data gällande biologiska effekter av 5G:s 
strålning. ANSES utredning pågår nu och 
undertecknarna anser att det är nödvändigt att 
invänta resultatet av ANSES slutliga rapport 
innan 5G byggs ut i städer och på landsbygden. 
Den tid som det tar för att invänta rapporten 
skulle möjliggöra att staten tar tillbaka 
kontrollen över folkhälsofrågor i medborgarnas 
intresse, från de industriella ekonomiska 
intressenterna. 

Strålningen från 5G läggs till den strålning 
som kommer från tidigare tekniker, 4G, 3G 
och 2G, vilket leder till en ökning av 
befolkningens exponering för strålning. Det är 
därför brådskande att utreda vilken påverkan 
på hälsan detta får, skriver de vidare. 

En demokratifråga 

Borgmästarna och de övriga folkvalda 
konstaterar att vi behöver reflektera över våra 
behov. Detta val ska inte vara något som 
bestäms av telekomoperatörer, inte heller 
experter, utan av alla medborgare som bör 
kunna få möjlighet att fatta demokratiska 
beslut om 5G:s utbyggnad eller inte. 

De avslutar sin skrivelse med att begära ett 
omedelbart moratorium för 5G, åtminstone 
till sommaren 2021 samt att det under tiden 
tills dess hålls en demokratisk och 
decentraliserad debatt om 5G. De begär 
även att kommunerna ska ha beslutanderätt 
gällande tillämpning av 
försiktighetsprincipen. 

Källa: 
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/09/d
rygt-60-borgmastare-och-folkvalda-kraver-
moratorium-for-5g-i-frankrike/ 

Med vänliga hälsningar, Mona Nilsson 

 

www.stralskyddsstiftelsen.se 

Telefon: 08-560 512 13 

Stöd vårt arbete Bankgiro 814-8504 

 

 

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 
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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 
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Har du lånat en bok som du läst klart, 
glöm ej att lämna tillbaks den snarast. 
                                                   
  / Styrelsen. 
 
 
   

Välkommen till medlemsmöte 
2 december 2020 kl. 17.30 i 
Norrby Ängar, söder om Eksjö. 

 

 
 

Föreningen bjuder på Adventstallrik inkl. 
dryck, (alkohol betalas ur egen ficka). Det är 
tredje tillfället vi har medlemsmöte med 
”Adventstallrik” i Norrby Ängar, som är 
mycket uppskattat. 
Vi äter och umgås tillsammans, borden är 
placerade efter de riktlinjer FHM 
rekommenderar, för att få mer spridning 
mellan borden. 
Vi kommer inte använda elbelysning utan 
endast en stämningsfull belysning av levande 
stearinljus och en strålningsfri miljö, så nära vi 
kan komma. 
 

 
Som underhållning kommer trubaduren 
Hasse Petersson, Eksjö att sjunga och spela 
till akustisk gitarr. 
  
Föreningen kommer även att anordna ett 
lotteri, där varje medlem får ca 3 lotter i sin 
hand och med chans till fina (hemliga) vinster. 
Även annat kul planeras i programmet, så 
därför hälsar vi alla våra medlemmar mycket   
välkommen till en trevlig afton (som 
föreningen står för). Max 25 – 30 personer 
kan vi vara i lokalen, så dröj inte med din 
intresseanmälan till medlemsmötet. 
 

 
GLÖM heller INTE ATT boka in tiden i din 
almanacka vid din/er intresseanmälan. Hör 
av dej snarast till Egon på  
telefon 0381-10110,  
mobil SMS 070–6434120 eller  
e-post egon@reiver.se. 
 
 
Andra kommande aktivister: 
Föreningens årsmötet 28 febr. 2021, där det 
är du som påverkar besluten. 
 
Styrelsen planerar föreningens medlemsmöte 
utanför Vrigstad en lördag i maj månad 2021, 
då vi träffas, äter gott tillsamman och 
förhoppningsvis kan vi vara ute och njuta av 
sköna maj vid bra väder.  
 
Allt detta och mycket mer återkommer vi om i 
senare medlemsblad, så håll ögonen öppna. 
 

 

Med hälsningar från   
 föreningens styrelse! 


