Varmt välkommen till
föreningens årsmöte 2021, på
ett annorlunda sätt.

Elöverkänsligas Förening
i Jönköpings län
M E D L E M S B L A D – Nr. 1 – 2021
Hemsida: www.elkanslig.se

Datum: Söndag 28 febr. 2021 kl. 14,00.
Ordförande har ordet:
God fortsättning på det nya året, med nya
krafttag och en framtidstro. Att tro på det
vi jobbar för är en viktig hörnsten i vårt
bygge.

Plats: Som telefonmöte.
Då endast 8 personer får vistas gemensamt
i samma lokal, kan vi tyvärr inte ha något
traditionellt årsmöte år 2021 för
Elöverkänsligas förening i Jönköpings län,
utan vi hänvisas till att genomföra årsmötet
som telefonmöte, där alla som anmäler sitt
deltagarintresse, får tilldelat ett gemensamt
telefonnummer och en kod som får
knappas in. Mer utförligt följer till dem
som meddelar sin intresseanmälan.

Då vi hade mindre antal resor, mindre
kostnader och att vårt planerade
seminarium på Ryhovs aula i mars månad
2020 blev inställt p.g.a Corona-smittan, har
föreningen kvar lite pengar i kassan som
styrelsen enhälligt vid styrelsemöte 1/12
beslutat att skänka pengar till stiftelsen
Miljö & Cancer, som Lennart Hardell
håller i. Det är stort och viktigt att
länsförening kan ge stöd och hjälp till
Lennart Hardells stiftelse.

Kallelse, dagordning och övriga handlingar
bifogas i detta medlemsbrev 1 – 2021.
Vi önskar att så många som möjligt vill
medverka på årsmötet och som medlem i
Jönköpingsföreningen kan du med din röst
påverka styrelsens sammansättning och
föreningens verksamhet, en möjlighet som
du inte får missa.

Det är vice ordförande Ingrid Berggren,
som är föreningens kontaktperson till
lennart.hardell@miljoochcancer.com
En annan ljuspunkt är att dagarna blir
längre och längre för varje dag, lika
underbar känsla varje år. Om vintern råder
det delade meningar, själv njuter jag av
den vinter som nu råder i slutet av jan.
månad, med snö och några minusgrader.

Nyfiken….
Vinterprakt. Foto: Egon Reiver.
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Foto: Yvonne Adamson

på de särskilda riskerna med
tidig, ogenomtänkt och
långvarig användning av
mobiltelefoner och andra
produkter som avger
mikrovågor.

För dej som vill delta i årsmötet, genom
telefonmöte, måste intresseanmälan finnas
senast måndagen 22 febr, hos Egon Reiver,
för att TFN-NR och KOD till telefonmötet
ska hinnas skickas ut och nå dej senast
fredagen före årsmötet.
Ditt intresseanmälan sänds till e-post:
egon@reiver.se eller

•

Det är fråga om en mer eller
mindre potentiellt skadlig
icke-termisk biologisk
påverkan såväl på växter,
insekter och djur som på den
mänskliga kroppen, även när
de utsätts för nivåer som är
lägre än de officiella
gränsvärdena.
Försiktighetsprincipen ska
tillämpas. Det skulle kunna
resultera i extremt höga
mänskliga och ekonomiska
kostnader om man inte
beaktar tidiga varningar.

•

WHO (IARC) har 2011 lagt
elektromagnetisk strålning i
grupp 2B möjligen
cancerogen, tillsammans med
bl.a. bly och DDT.

SMS till 070-64 34 120 eller som brev till
Egon Reiver, Sandhemsgatan 7,
575 35 Eksjö.
OBS: Med denna omordning följer
föreningen Regeringen och FHM
restriktioner, för att kunna genomföra
årsmötet. / Styrelsen.

Europarådet har 2011 tagit ställning i
resolution 1815 – insändare inskickad
till MittMedia
Det finns stöd att välja väg genom att följa
beslut från Europarådet och WHO om hur
mobiler och trådlös teknik påverkar hälsa
och skolresultat. Alla har inte nåtts av
dessa och kunnat göra ett väl underbyggt
val. Europarådet (Sverige ingår) har 2011
tagit ställning i resolution 1815:
•

Strikt reglera skolbarns
användning av
mobiltelefoner på
skolområdet.

•

För barn i allmänhet och
speciellt i skolor och
klassrum, prioritera
trådbundna
internetanslutningar.

•

Vanliga symtom från mobiler, wifi och
Bluetooth enligt forskarna;
Koncentrationsproblem, huvudvärk,
trötthet, sömnstörning. De varnar för
kopplingar mellan trådlös teknik och
Autism/ADHD. Forskare visar tydligt vad
som biologiskt sker i kroppen när vi utsätts
för trådlös strålning. Cellernas
kalciumkanaler öppnas, ger upphov till fria
radikaler, oxidativ stress som leder till
inflammationer. Läckage uppstår i blodhjärnbarriären så att hjärnan kan påverkas
av skadliga ämnen. Blodceller klumpas
ihop efter få minuters exponering från
trådlös teknik.
Dessa fakta gör det enkelt att besluta om
en skola utan trådlös teknik. Även
läsplattor går att ansluta trådbundet genom
adapters. Det måste göras om en elev eller
anställd är elöverkänslig, en erkänd
miljörelaterad funktionsnedsättning som
konstateras genom mätning av biomarkörer

Att inom departement och
ministerier (utbildning, miljö
och hälsa) utarbeta riktade
informationskampanjer till
lärare, föräldrar och barn för
att göra dem uppmärksamma
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i kroppen eller magnetkameraröntgen för
att se avvikelser i hjärnan.
Länder i Europa har lagstiftat om
marknadsföringsförbud av trådlös teknik
till barn, trådbunden teknik i
förskolor/skolor och rekommenderar ofta
14–16 år för att börja använda trådlös
teknik. Vi ser fram mot fler hälsosamma
skolor utan mobiler och med kabelansluten
teknik.

Mänskliga rättigheter i praktiken
Laura Popa

/ Marianne Ketti, Ordförande
Elöverkänsligas Riksförbund

Innan bubblan brister
Örjan Hallberg

Där vägen börjar. (Skönlitteratur).
Linda & Veronica Berling
Där vägen slutar. (Skönlitteratur).
Linda & Veronica Berling
Frisk utan medicin.
Ann-Marie Lidmark

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

Källa: Strålskyddsstiftelsen.se

Har du möjlighet att dela ut flygblad?
Hör av dej till undertecknad, så löser vi
det. / Egon Reiver.

Kanariefågeln ryter
Ingrid Franzén & Margareta Dahlberg
Livskvalitet
Alf E Sjöberg
Varsågod nästa
Margareta Molius

Föreningens bibliotek är till för alla
våra medlemmar.

Gluten och mjölk
Micke Skribent

Hör av er och låna gärna föreningens Låneböcker, det är en medlemsförmån:

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

Mitt liv som elöverkänslig
Anders Josén

Bostad och hälsa
Ragnar Forshufvud
Tandröta som orsak till nervsjukdomar.

Mat som läker
Sanna Ehdin
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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.

Vinteraktivitet.

Foto: Ann-Louise K. Reiver

Konventioner om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Av Regeringskansliet.

Att njuta av varje årstid i nuet är en viktig
del av vardagen, men även att drömma sig
bort i väntan och längtan till sköna dagar.

Mobilen, trådlösa telefoner och hälsan.
Gunilla Ladberg.

Hälsan och välmående är ”prio.1” för oss
alla, allt efter de möjligheter som råder för
oss i dessa isolerade Corona-tider och i
avsaknad till det som ligger vårt hjärta
närmast.

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

Skäggdopping. Foto: Yvonne Adamson.

Video:
Elöverkänslighet och de elöverkänsligas
situation. Del 1 och 2.
Socialförvaltningen i Stockholm. (2003).

Glöm inte bort föreningens årsmöte 2021,
att mötas på ett annorlunda sätt 2021.

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

Datum: Söndag 28 febr. 2021 kl. 14,00.
Anmäl snarast din intresseanmälan!!!!
Styrelsen.
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