
 

 
1 

 

 Elöverkänsligas Förening  
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           Ordförande har ordet:   
 
Ingen har väl glömt bort den intensiva 
värmebölja vi hade under sommaren 2021? 
Nu känns det skönt med mera normala 
temperaturer för oss nordbor. 
Jag är tillbaks på banan, så kul att få möta 
vänner och kända ansikten igen. 
 
 
Tisdagen 17/8 deltog föreningens vice 
ordförande Ingrid Berggren i ett digitalt 
möte med Tillgänglighetsrådet, som ägde 
rum på Fenix Kunskapscentrum i 
Vaggeryd. Det är flera organisationer inom 
Funktionsrätt Jönköpings län som är 
anslutna. Detta var andra gången som 
sammanträde ägde rum och Ingrid har 
representerat Elöverkänsligas förening vid 
båda tillfällena. 
 

 
”Siamesisk pumpa”.  Foto: Egon Reiver. 

 
 
Torsdagen 2/9 var så dags för hösten 
första sammanträde för Länsrådet för 
funktionsnedsättning LFF. Mötet 
genomfördes som videomöte och Egon R. 

var en av flera som fanns med i ”rutan” 
under mötet. LFF har 4 möten/år och  
lyfter fram olika funktionsfrågor som 
tillhör Funktionsrätt.   / Egr 
 
 
 
 
Lördagen 4/9 hade Elöverkänsligas 
förening medlemsmöte på Timjans  
Restaurang & Café, en plats uti naturen 
mellan Vrigstad och Värnamo, utomhus 
var det minsta möjliga mikrovågsstrålning, 
ett bravo som passade alla. 
 
Innan medlemsmötet träffades styrelsen för  
fysiskt styrelsemöte, när vi  ändå var på 
plats. Mötet öppnades av vice ordf. Ingrid 
B. och diverse frågor och beslut togs inför 
höstens kommande verksamhet. 
 
Till medlemsmötet var 15 personer som 
hade mött upp till lunch kl. 12,00, en lunch 
som föreningen bjöd på. 
 
Efter måltid i trevlig samvaro, informerade 
både Ingrid B. och Egon R. och flera 
intressanta frågor togs upp, frågor som nya 
elmätare m.m. kan även berätta att 2 nya 
medlemmar hade mött upp i samlingen. 
Efter information fortsatte den trevliga 
samvaron med gratis lotteri: 
 
1:a vinst, en fototavla av Yvonne 
Adamson,  
2:a vinst, ett fint hemmagjort grytunder-
lägg, av Ingrid Berggren. 
3:e – 5:e vinst var böcker. 
 
Ingrid Berggren och Egon Reiver 
framförde tack till alla som mött som 
avslutning på mötet.        / Egon R. 
 
 
 
 
Trådlös teknik är en del av vardagen. 
Det är svårt eller näst intill omöjligt att 
skydda sig och speciellt för våra 
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medlemmar som är mest känsliga, kan 
problemet vara övermäktigt stort. 
Hur man än vrider och vänder så saknas 
förståelse, de flesta människor saknar 
tänket att ta åt sig på den elöverkänsliga 
nivån.  
Så länge myndigheter, politiker från 
kommuner till regering och riksdag 
vägrar lyfta på locket, så länge kvarstår 
problemet och allmänheten lyssnar enbart 
till ”ansvariga” politiker, myndigheter och 
industrin.  
 

 
Bild: Strålskyddsstiftelsen. 

 
 
För dem som har en funktionsnedsättning 
av skilda slag, vill jag påstå tillhör 
”samhällets B-lag” tyvärr, hur vackra ord 
som ändå används så är det enbart den 
beska sanningen och verkligheten. 
Visst röstade riksdagen JA till ett 
oberoende institut för mänskliga rättigheter 
den 9 juni 2021, en fråga som 
Funktionsrätt Sverige arbetat för, jag håller 
verkligen tummarna för att det ska gå 
vägen fullt ut. 
Jag kan låta lite pessimistisk, men är man 
lite luttrad så finns den skadan tyvärr, efter 
många år av arbete. Ju fler organisationer 
som kan samarbeta och stödja alla personer 
med funktionsnedsättning, så hjälper vi 
varandra framåt i vår strävan att nå målet 
med mänskliga rättigheter. 
 
Advokat Robert F. Kennedy skadestånds-
mål om hjärntumörer, som orsakas av 
mobilstrålning – lär nog skapa mer i vår 
värld och osäkerhet och rädsla hos 
ansvariga som under flera år mörklagt 
risker om hjärntumörer som mobilstrålning 
kan orsaka och med kunskap om 

mikrovågsstrålning som vår organisation 
med flera hela tiden påtalat.  / Egon R. 
 
 
Att ha en funktionsnedsättning, drabbar 
många personer i vårt land. Många av våra 
elö-medlemmar är en del av de ca 1,3 
miljoner personer i Sverige som har 
nedsatt hörsel, av dem är det endast ca 270 
000 svenskar som använder sig av en 
hörapparat, att jämföras med ca 13 000 
döva svenskar.  
Det är stor skillnad mellan döva och 
hörselskadade, de allra flesta hörsel-
skadade har fått sin skada i vuxen ålder, 
medan den övervägande andelen döva fötts 
döva eller förlorat sin hörsel som barn. 
 
Hur fungerar då de hjälpmedel som 
finns för våra elöverkänsliga 
medlemmar?  
I första hand är det hörapparater av den 
analoga modellen som används, den ersätts 
mer och mer av digital modell och 
utrustning.  
Tyvärr kan det vara en djungel att hitta rätt 
passande hörapparat, men det är viktigt att 
tala om för din audionom vad som gäller 
för dej när det gäller trådlös utrustning i 
hörapparaten. Bra att veta att en hörapparat 
med trådlös teknik påkopplad, utsätter ditt 
öra för högre strålning än den strålning 
som du utsätts för från en mobilmast som 
du passerar under färd.  
 
Vad gör då en person som har en grav 
hörselnedsättning, är elöverkänslig och 
som inte kan höra i telefon? 
Med teknikens hjälp finns många 
lösningar, men för den hjälpbehövande 
(elöverkänslig) gäller en helt annan värld. 
 
Texttelefoni fungerar och är ett samtal 
mellan personer som talar och som skriver. 
Den som använder text i samtalet ringer 
med en texttelefon, en mobil-app eller via 
webb-app.  
Motparten i samtalet använder en vanlig 
telefon eller mobiltelefon och en 
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förmedlare förmedlar samtalet i båda 
samtalsriktningarna.  
Syftet är att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att ringa eller bli 
uppringda på likvärdiga villkor som andra. 
Tjänsten är kostnadsfri och öppen dygnet 
runt, varje dag året om, mer information 
finns via hörcentralen i din region. 
 
Med transkribering blir talat språk till 
text på skärmen till din mobiltelefon. 
Denna teknik kan passa en del av våra 
medlemmar, men långt ifrån alla.  
 
SMS 112 för tal- och hörselskadade är en 
app. till SOS Alarm, som används vid 
nödsituationer. Tjänsten är enbart öppen 
för personer med hörselnedsättning eller 
har en talskada och det kräver att 
behörig person är registrerad via SOS 
Alarms hemsida. Fördel för 
elöverkänsliga är att mobiltelefonen 
fungerar utan mobildatauppkoppling, 
vilket är en viktig poäng.  
 
Under de år jag varit aktiv i Elöverkäns-
liga, har jag även mött flera personer som 
blivit bättre eller mycket bättre från EMF 
och mikrovågsstrålning (och klarar idag av 
att bli utsatta av trådlös teknik under en 
kortare eller längre tid).  
 
Det finns ändå ljuspunkter, personer som 
tidigare varit drabbade, men nu återhämtat 
sig och klarar sig skapligt i samhället. 
Andra drabbade får tyvärr inte den 
möjlighet till hjälp som de skulle behövas. 
Livet kan ses orättvist, vi är ju alla unika 
och har olika förutsättningar, det är bara att 
konstatera. 
Vår målsättning är dock att ge all hjälp och 
stöd till alla behövande, efter bästa 
förmåga.   
 
Som jag tidigare påtalat, så använd 
endast hörapparat utan trådlös funktion 
eller se till att den trådlösa funktionen 
inte är aktiverad. Som hjälp kan en 
enklarar elektrosmogmätare, typ Cornet 

som visar om den trådlösa funktionen är 
AKTIVERAD I DIN HÖRAPPARAT... 
 / Egr.  
  
 
 

 
”Att se möjligheter”.   Bild: Yvonne Adamson 
 
 
 
Mobilstrålning på våra länssjukhus är 
mycket varierande från olika ytor. Inne på 
en sjukvårdsavdelning är det relativt låga 
värden, skyltar finns uppsatta på dörrar till  
 

 
 

olika sjukvårdsavdelning, men inne på de 
flesta avdelningar används dock 
behövande trådlös teknik. 
Av egen erfarenhet är strålningen lägst 
inne på sjuksalen och om man drar ner 
fönsterpersienner för att eliminera  
mikrovågsstrålning från sändare utomhus, 
som på tak och på ytterväggar. 
Även här gäller olika förutsättning, hur 
känsliga vi är när vi utsätts för 
förekommande mikrovågsstrålning. 

 
Om det finns en träsäng tillgänglig och 
möjlighet till att använda en baldakin, är 
nog det bästa optimala skyddet för vår 
medlem med hög strålningskänslighet, det 
är en bedömning som måste göras 
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personligen från fall till fall.                             
/ Egon Reiver. 
 
 
 
 

 
 
"Vi VET detta, vi vet att det är så här det 
fungerar. Jag vill inte höra ett enda 
skuldbeläggande ord till, inte en enda 
anklagelse, inte ett enda rättfärdigande 
eller propsande på diskriminering av den 
som väljer bort sprutorna och istället litar 
på sitt immunförsvar. Inte ett enda. 
Att inbilla sig och andra att sprutorna 
skulle ge ett bättre skydd än egenförvärvad 
immunitet är inget annat än trams, 
okvalificerat trams."  
Yes Therese Renåker ! Tack för de orden. 
Jag håller helt med !!! 
Fb 2021-08-30 / Cecilia Ekenberg. 
 
Kommentar: Man kan verkligen undra 
varför FHM, regioner med flera, dag efter 
tjatar om dessa sprutor??? Det är något 
som inte stämmer. 
Tidigare varje höst har de kört en kort 
drive om influensa, men det är spårlöst 
borta, (den ”elaka tanten” som pekade med 
pekfingret) i annonserna. Nu gäller endast 
vaccinering mot Corona och inget annat, 
visst är det lustigt, kan man tycka??? / Egr.  
 
 
 
 
Vad gäller för nya elmätare? 
Ett senaste mail jag fick från Per 
Segerbäck, som lyder följande: 

Angående elmätarna är situationen 
oförändrad - dvs svår! 
- Alla mätare ska vara utbytta till 
jan 2025. 
Men olika bolag hanterar 
situationen på olika sätt, så 
rekommendationen kvarstår: 
- be elnätsägaren att få behålla din 
elmätare så länge som möjligt 
- om du hotas av en påtvingad 
elmätare - hör av dig till mig (Per) 
så försöker vi komma med en så bra 
lösning som möjligt för just din 
situation - i samförstånd med 
elbolaget.        Mvh Per 
 
Tack Per, detta är en bra vägledning och 
information från Per.  
 
Från föreningens sida får vi också 
medverka i den mån vi kan, men det är 
ändå viktigt att varje medlem själv kan tala 
för sitt behov/problem.  
Vi har medlemmar som själv tagit tag i 
utbytet av smarta elmätare, vad som är ett 
stort problem för en person, kan upplevas 
eller kännas helt annorlunda för en annan 
person, vi är alla olika och har olika 
reaktioner på EMF och trådlös teknik.  

 
Med andra ord så måste vi vara lyhörda 
för övriga problem och medverka i den 
mån vi kan, eller som kollektivt i dessa 
frågor.  
Elbolagen som år ägare till elmätaren, har 
en helt annan syn och uppfattning om 
mätarens ”ofarliga” funktion, och de följer 
de beslut som våra politiker i riksdag och 
regering tagit.  
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Det är viktigt om vi kan ha en medlem i 
föreningen som kontaktperson, som kan 
medverka som stöd m.m. till våra 
medlemmar.  
För dej som känner att du vill medverka 
till stöd, hör av dej till mej  så tar vi upp 
det i styrelsen. Detta är inget nytt, vi i 
styrelsen behöver kompetens och frivillig 
hjälp av fler medlemmar, för att vara en 
aktiv och drivande förening i viktiga 
frågor.       / Egon R. 
 
 

 
Skördetid i september månad. 

 
 

Föreningens bibliotek är till för alla 
våra medlemmar.  

Hör av er och låna gärna föreningens Låne-
böcker, det är en medlemsförmån och 
gratis: 

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. 
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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 på SMS 
eller ring:  
Willis mobiltelefon 073-058 40 88,  
eller skriv till Willis Aztor, 
Hagstensgatan 12 D, 561 31 Huskvarna. 
 
 
 
 
Anteckna lördagen 4 december 
2021 kl. 13,00 i din almanacka, då är det 
nytt medlemsmöte med jultallrik m.m. 
 
Plats: Hagårds Lagård, gården ligger 
mellan Habo och Mullsjö. 
 
Närmare information om mötet med mera 
och sista anmälningsdag finns med i 
nästa medlemsblad 5 - 2021, som 
utkommer i mitten av november månad. 

BARFOTABARN  
Du har tappat ditt ord 
(av Nils Ferlin) 
 
Du har tappat ditt ord och din 
papperslapp, 
du barfotabarn i livet. 
Så sitter du åter på ”handlarns” trapp 
och gråter så övergivet. 
Vad var det för ord - var det långt eller 
kort, 
var det väl eller illa skrivet? 
Tänk efter nu - förrn vi föser dej bort, 
du barfotabarn i livet. 
 
Ur "Barfotabarn" 1933 
 
 
Kommentar: Att vara fattig eller ont om 
nödvändig ekonomi för sin överlevnad, är 
inget som någon väljer frivilligt utan ett 
resultat av myndighet och ansvariga 
politiker, som förnekar verkligheten om 
elöverkänslighet. 
 
Att gång på gång förneka personer med el- 
och strålningsöverkänslighet är att 
förhindra mänskliga rättigheter och 
existens för många av våra medlemmar, en 
tolkning som jag upplever i denna dikt av 
Nils Ferlin. 
Det finns säkert många andra tolkningar 
från dikten, som har en stark betydelse för 
andra personer. 
 
Vi föds alla som barfota barn, helt 
hjälplösa och starkt behov av rätt 
möjligheter i livet.  
Ingen väljer frivillig att drabbas av 
funktionsnedsättning, många blir 
förnekade för sin elöverkänslighet och illa 
bemötta, många visar stor brist på empati, 
medmänsklighet och respekt. 
/ Egr. 
 
 
Ett informationsblad från Elöver-
känsligas förening i Jönköpings län. 
 
 


