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Elöverkänsligas Förening 

i Jönköpings län 
M E D L E M S B L A D – Nr. 2 – 2021 
Hemsida: www.elkanslig.se 

Ordförande har ordet: 
Nu ser vi framåt och hoppas att vi snart ska 
kunna träffas ute under normala 
förhållande igen, fast det ser lite segt ut 
ännu ett tag. 

Årsmötet 28/2, som genomfördes helt i 
digital teleteknik och för alla dem som 
hade telefon fanns möjligheter att anmäla 
sin intresseanmälan innan årsmötet. Det 
som behövdes var ett tilldelat 
telefonnummer och en sexsiffrig kod, men 
intresset kanske inte var på topp? 

”Tänkbart årsmöte i hemmiljö?”  Bild fb. 

Årsmötet öppnades av föreningens 
ordförande, som hälsade alla deltagare 
välkomna. Totalt var vi 9 personer som 
deltog på årsmötet, samt 5 personer hade 
återbud eller ej möjlighet att närvara. 

Det låga antalet medlemmar som deltog på 
årsmötet, är förbryllade att så få var 
intresserade och som ordförande har jag 
svårt att förstå det hela? 

Efter fastställande av röstlängd och 
godkännande av utsänd kallelse, hölls en 
tyst minut (parentation) för de medlemmar 
som avlidit under 2020. 

Som årsmötesordförande valdes Ingrid 
Berggren och till mötessekreterare valdes 
Per-Åke Nordenhög.   

Därefter fastställdes dagordningen, de 
olika bilagorna för årsmötet var utskickat 
tillsammans med medlemsblad 1–2021. 
Årsmötet genomfördes mycket bra av 
årsmötesordförande Ingrid Berggren och 
inga tekniska problem fanns på grund av 
telefonmötets genomförande. Efter alla 
beslut av årsmötet, övertog ordinarie 
ordförande Egon Reiver klubban igen med 
övriga frågor, tackade alla för nytt 
förtroende och ett bra genomfört årsmöte. 
Efter ca 15 minuters bensträckning 
fortsatte den nya styrelsen ett 
konfigurerande möte för fastställande av de 
olika förtroendeuppdragen från årsmötet. 

• Ordförande: Egon Reiver.
• Vice ordförande: Ingrid Berggren.
• Kassör: Eva Mari Ohlsson.
• Sekreterare: Per-Åke Nordenhög.
• Ledamot: Willis Aztor.
• Suppleant: Therese Pilht.
• Valberedningen: Sammankallande

Gunilla Tufvesson & U-B Claesson
som ledamot.

• Revisor: Kjell Berggren och som
ersättare Ronny Broberg.
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Margaretha Molius har kommit ut med 
en ny saklig, lättläst och välskriven bok 
om kvicksilver, som klassas som ett av 
jordens farligaste ämne. I boken lämnas 
flera förklaringar om sambandet mellan 
elöverkänslighet och kvicksilver-
förgiftning, sådant som politiker och 
myndigheter förnekar. 
Fakta från bokens baksida: Kontinuerlig 
kontakt med kvicksilver kan drabba 
framför allt nervsystemet och hjärnan. 
Trots kunskapen om detta har man under 
150 år använt amalgam innehållande 50 % 
kvicksilver som tandlagningsmaterial i 
människors tänder. Varför dröjde det ända 
till EU:s förbud 2009 innan Sverige 
stoppade detta giftiga ämne?  

I och med kvicksilverförbudet kan man 

kanske tro att debatten är över – men de 
flesta i den äldre befolkningen har kvar 
sina kvicksilverläckande amalgam-
lagningar och de sjuka förnekas rätten att 
ta bort dem.  
Kvicksilver förs vidare via navelsträngen 
till fostret vilket innebär att den största 
delen av Sveriges befolkning har fått 
kvicksilver på hjärnan och i den övriga 
kroppen, vilket i sin tur kan orsaka en rad 
sjukdomar. Det märkliga är att 
Socialstyrelsen och många tandläkare 
fortfarande förnekar riskerna med läckage 
av detta gift och envist hävdar att förbudet 
enbart tagits av miljöskäl. 

INGÅR INTE MÄNNISKAN I MILJÖN? 

En grupp som varit särskilt utsatta för 
kvicksilver är tandvårdspersonalen som 
konstant har utsatts för detta giftiga ämne i 
sitt arbete. Trots detta nekas de rätten att 
få sina kvicksilversymtom godkända som 
arbetsrelaterade skador. 

I denna bok får du följa den 150-åriga 
debatten om amalgamet samt om 
kvicksilvrets påverkan på 
människokroppen. Författaren har digra 
vetenskapliga fakta som grund samtidigt 
som vi får följa Socialstyrelsens 
underlåtenhet att stoppa amalgamet trots 
att man visste att det var ett farligt 
tandlagningsmaterial. Den slutliga frågan 
blir – vem eller vilka hade något att vinna 
på detta?   Källa: Har du fått kvicksilver ……. 

Amalgamfyllning.  Bild: tf på Google. 
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Kommentar. Myndigheter med stöd av 
Socialstyrelsen, negligerar eller förnekar 
problemet med information om risker med 
amalgamfyllningar i tänderna. Hur kan 
detta fått ske, oansvarigt och kränkande av 
myndighet och dessutom att mörklägga 
detta miljöproblem mot alla dem som blivit 
drabbade. Under min uppväxt var det inte 
ovanligt att tandläkare kunde förstöra barns 
friska tänder med att borra upp och fylla 
med amalgam i ”förebyggande syfte”,  när 
vissa ojämnheter kunde finnas i tanden.  

Kvicksilver är ett nervgift som påverkar 
alla som har amalgamfyllningar, en miljö-
giftsinformation med ”locket på” och som 
passerat de flesta helt obemärkt förbi. Med 
all heder till författaren och f.d. ordförande 
i tf Margaretha Molius och nuvarande tf-
ordförande Ann-Marie Lidmark m.fl, som 
driver information i denna fråga, som hela 
tiden mörkläggs offentligt. Det kommer att 
ta många år innan alla skador från miljögift 
som innehåller kvicksilver är eliminerat 
och återställts till en bättre miljön. Lika väl 
som elektromagnetiska fält och mikrovågs-
strålning påverkar vår hjärna och ohälsa, så 
gäller även kvicksilver i amalgam, som 
sätter ner vår hälsa och välbefinnande och 
skapar olika symtom och följdsjukdomar.  

Fyra personer som jag vill lyfta fram är 
Margaretha Molius, nuvarande ordf. i tf  
Ann-Marie Lidmark, tandläk. Karin Öckert 
(tre som varit föreläsare i vår förening 
tidigare) och läk. Ulrika Åberg. Gemensam 
nämnare för de fyra är all den hjälp de 
bidragit med till många av våra 
medlemmar i ELRF och tf, som drabbats 
av överkänslighet m.m. En mycket läsvärd 
bok, bra sammanfattningen om myndig-
heters mörkläggning om kvicksilver.      
/ Egon Reiver. 

Europarådet slår fast i resolution: 

Vaccinationer får inte vara tvingande och 

ingen ovaccinerad får diskrimineras 

Den 27 januari undertecknade 
Europarådet resolution 2361, som slår fast 
att vaccinationer i medlemsländerna inte 
få vara obligatoriska. Vidare får personer 
som inte är vaccinerade inte diskrimineras 
på något sätt. Detta stoppar effektivt 
planerna som till exempel Danmark har på 
att låta ”vaccinpass” styra vem som får 
resa eller besöka vissa platser.  

Resolutionen går så långt som att påbjuda 
att medlemsländer som till exempel Sverige 
aktivt ska upplysa medborgarna om att de 
har denna rättighet. Detta är något alla i 
Sverige och andra länder nu kan hänvisa 
till. Troligen är det just därför 
systemmedia inte nämner det med ett ord 
och Europas regeringar inte låtsas om det. 
Källa: Nya Tider / Strålskyddsstiftelsen. 

Kommentar: Det är varje människas egna 
beslut att ta Covid-19 vaccin. Beslutet 
måste grundas av egen vilja och under 
inga omständigheter påverkas av yttre 
krafter, var och en vet bäst själv hur man 
reagerar och mår. / Egon Reiver. 

Källa: Strålskyddsstiftelsen.    Kommentar: 
Kan man fortfarande lita på ansvariga 

politiker och myndigheter? 

Elöverkänsligas Riksförbundet hade 
ordförandemöte i telefon med en 1/3 med 
länsordföranden i Sverige och det var 
uppdelat vid 3 olika tillfällen. 1:a mötet 
hölls 22/2, det andra två hölls 25/2 och 
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tredje gången den 1/3. Ämnet var 
livssituation för elöverkänsliga. ”Stöd för 
äldre samt yngre med omsorgs-behov” och 
”Förskola och skola” som utkast. Marianne 
Ketti var mötesledare och flera 
mötesdeltagare kom in med bra och sunda 
svar. Det primära av mötets resultat är att 
få rätt formulering i text och information i 
anvisningar och skrivelser.     / Egon Reiver. 

När snön töat bort och vintern lämnat vår dörr 
Kom, kom ljus och värme, så blir allt som förr. 
Jag räcker ut min hand, välkommen sköna vår 
med sol och blommande grönska, i alla snår. 

Du är för alltid en skönhet och trogen vän         
och av kärlek vill jag se dej om och om igen. 

/ Text & foto: Egon Reiver. 

Varför mår så många dåligt idag? 

Samtidigt som ansvariga myndigheter, 
regering och riksdag lyfter frågan om 
varför, så blundar de helt från tanken om 
att all trådlös teknik påverkar människan, 

tillsammans med all skräpmat, stress och 
mycket annat som finns runt omkring oss i 
samhället. På 80-talet hette det på 
dataspråk: ”Skit in – skit ut”, det uttrycket 
är lika mycket sanning än idag.  

Svårigheter idag är att så många har svårt 
för att skilja mellan internet, verklighet och 
vardagen, som påverkar våra hjärnor med 
att skapar förvirring och otrygghet. För 
många gäller att ständigt bli jämförd med 
andra, i olika prestationsgrad och vad som 
är inne just nu o.s.v., att bli accepterad i det 
sociala livet, främst för unga människor 
som mår dåligt idag över sin egen 
livssituation.  

Att vara tillgänglig 24 timmar varje dygn 
under hela veckan i en trådlös teknik, 
måste ge sina avtryck och ingen människa 
är född till det, alla måste ha möjlighet till 
avkoppling och harmoni i lugn och ro. 
Strålskyddsstiftelsen skriver i ett utskick: 
”Det finns växande bevis att 
mikrovågsstrålar orsakar oxidativ stress, 
DNA-skador och skadliga effekter på 
hjärnan. 

Men vad gör ansvariga myndigheter och 
politiker? De helt enkelt viftar bort alla 
växande bevis, helt enkelt ignorerar allt om 
trådlös teknik som en hälsorisk. Att ljuga 
eller förneka verkligheten är precis vad de 
lever upp till och att förvränga sanningen 
är helt legitimt. 

För några veckor sedan i början av mars, 
kom en främmande person till min bostad i 
Eksjö, samma dag hade han åkt från södra 
Skåne för att personligen få träffa mej och 
be om råd, tips och hjälp i sin nöd. Han var 
under 50 år, var starkt elöverkänslig, hade 
inget arbete och ingen fast bostad numera, 
hans bil var hans bostad idag. Efter vi 
samtalat en stund frågade jag hur han fått 
mitt namn och adress? Jag såg dej på nätet, 
svarade han med bruten svenska, han har 
sökt hjälp hos arbetsförmedlingen och 
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sociala myndigheter, utan resultat. 
Ekonomisk hjälp får han idag som lån av 
släktingar tills vidare. Så han primära 
önskan är att få stöd och hjälp till jobb och 
fast bostad, så han kan livnära sig i en 
lågstrålande miljö - en rimlig önskan som 
samhället oftast blundar för. 

Han ville ge mej sin e-postadress, hans 
enda möjlighet att kunna hålla kontakt med 
yttervärlden, en medmänniska som en av 
många som inte mår bra – att leva med en 
elöverkänslighet som inte accepteras i 
samhället. Att tala i mobiltelefon är ett rent 
nödläge för honom, så främst gäller text-
meddelande. Han har fått några råd, tips 
och behövlig information för fortsatt 
sökande i det okända. Med sin mobil finns 
en digital möjlighet till socialt stöd för 
honom förhoppningsvis. / Egon Reiver. 

 

                                        
Vår medlem i föreningen under många år,             

N-Å Jakobsson, Nässjö. Vila i frid! 

Flera och fler hör av sig. 

Det går inte blunda för den tuffa verklighet 
som råder idag, under senare tid har fler 
personer hört av sig till mej, de som mår 
dåligt av den dåliga mikrostrålningsmiljön, 
som hela tiden finns utomhus, i många 
hem, allmänna lokaler och på arbetsplatser. 

Det rapporteras ofta om ohälsa av skilda 
slag, men sjukvård och övrigt ansvariga - 
förstår inte varför??? Jag talade med en 
person i telefon som hade blivit hänvisad 
att ringa mej med rekommendation från 
Tandhälsoförbundet. Den beskrivning jag 
fick i telefon handlade om problem med 
bl.a. amalgamfyllning i tänderna och en 
tydligt symtom av EMF/elöverkänslighet. 
Efter ett långt och trevligt telefonsamtal 
kom vi överens om att jag sänder den 
information som just nu är mest viktigast.  

Att inte myndigheter med flera kan tänka 
längre än näsan räcker, kan verka 
förvånande men när man hör deras 
uttalande i TV i vissa ohälsofrågor, så är 
man inte förvånad längre.       /Egon Reiver 

 

Leonardo da Vinci-citat. 
Det finns tre sorters människor:  
“De som ser,  
de som ser när man visar dem  
och de som inte ser.” 
 

 

Styrelsen hade ev. planer på ett 

medlemsmöte 8 maj, en vår-träff i sköna 
maj. Med rådande omständigheter med 
begränsat antal i grupp, vill styrelsen 
avvakta tills nya restriktioner presenteras. 
Ha ändå lördagen 8 maj reserverad i fall vi 
kan arrangera ett medlemsmöte i sköna 
maj, (det är hög tid att vi får träffas fysiskt 
igen, men med försiktighet- och 
avståndstänkande). Annars hoppas vi 
kunna genomföra medlemsmötet under 
augusti/september.  Styrelsen/ Egon R. 
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Kungliga slottet, vy från Helgeandsholmen en 
aprildag. Foto: Egon Reiver. 

 

Tänkvärt. 

Efter en oerhört märklig vinter där flera av 
mina fina vänner och även jag blivit 
utsatta för andra (gamla) vänners angrepp 
och otrevligheter till och med på våra egna 
födelsedagar. . . (!)  

Sjukt ja. 

Hänsynen och respekten är som helt 
bortblåst.  

Världen har hårdnat dramatiskt. 

Då känns denna påminnelse extra viktig: 

Fienden är inte demokrater eller 
republikaner etc. Inte någon sida av någon 
"oss kontra dem" -demografi. Många gör 
precis vad den globala kulten vill. Kulten 
infiltrerar båda sidor av alla demografiska 
"oss kontra dem" och spelar båda sidor 
mot varandra för att få oss att hata och 
skylla på varandra för saker som den 
mörka kulten faktiskt är upphovet till.  

De äger vår massmedia, och vi luras p.g.a 
PROGRAMeringen och lögnerna. 

De använder Divide & Conquer-taktik med 
infiltration för att förstöra oss. Så skapas 
polarisering, motsättningar och krig. 

Vi måste sluta falla offer för denna taktik 
och sluta gå in i anklagelser mot varandra. 
Istället förena oss med våra likar och 

hoppas flera vaknar upp och kliver av 
agendan och ur matrix.  

Det är den enda chansen vi har mot denna 
globala mörka kult.    / Cecilia Ekenberg 

 

 

Föreningens bibliotek är till för alla 

våra medlemmar.  

För dej som vill du låna böcker, hör av 
dej med SMS eller ring och tala in på  
Willis mobiltelefon 073-058 40 88,  
eller skriv brev till Willis Aztor, 
Bäckadal, Vireda by, 561 96 Lekeryd. 
Av utrymmesskäl finns de inte med denna 
gång, se i tidigare medlemsblad. / Styrelsen 
 
 
 
Behöver du informationsmaterial? 
Se sidan 6 – 7 i bilagan, hör sedan av dej 
så får du det hemsänt per post. 

Vi måste arbeta för vår 
gemensamma framtid. 

 
 
Föreningens styrelse önskar alla en riktigt 

skön och härlig vår efter bästa förmåga 
och möjlighet. 

Ta hand om dej, var rädd om dej och 
förhoppningsvis ska det inte dröja allt för 

länge innan vi får mötas igen. 
/ genom Egon Reiver. 

 
Blåsippan uti i backarna står,  
niger och säger att nu är det vår. 


