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 Elöverkänsligas Förening  
i Jönköpings län. 
M E D L E M S B L A D – Nr. 4 – 2022. 
Hemsida: www.elkanslig.se 

Ordförande har ordet:   
 
Efter en skön sommar hade vi väntat oss en 
intressant höst med  
öppet seminarium om miljö- och 
hälsorelaterad forskning i Aulan, 
Länssjukhuset Ryhov,  
av professor Lennart Hardell, Örebro, 
och Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen. 
 
Tyvärr har Lennart Hardell varit 
tvungen att lämna återbud p.g.a, 
familjeskäl. 
Lennart har istället framfört en önskan 
att seminariet flyttas till våren 2023 
istället, något vi återkommer om lite 
senare. 
 
Istället har styrelsen beslutat att det blir 
ett medlemsmöte 2 oktober 2022 kl. 
13,00 i Haggårds lagårs, utanför 
Mullsjö, se mer om intresseanmälan på 
sidan 3. 
 
Mätningskursen kommer att 
genomföras som planerat, en kurs som 
riktar sig till alla medlemmar i 
föreningen, om mätning av 
mikrovågsstrålning och EMF: 

 
Ø Att tolka och förstå olika 

mätvärden, att se möjliga åtgärder 
till mer lågstrålande boendemiljö 
och förbättringar.  

 

Ø Vad är och vad innebär 
vagabonderande strömmar i vårt 
boende, hur påverkar det oss? 

 
Ø Övriga frågor och händelser kring 

EMF och mikrovågsstrålning? 
 
Kursdagarna är planerat att börja kl. 
10,00, tid för lunch mellan kl. 12,30–
13,30, avlutning senast kl.16,00.  
 
Läs mer utförligt om mätkursen i 
bilagan lägre bak. 
 
 
 
 

 
Källa: fb aug. 2022. 

 
 
 
Ljusglimten till politiker och 
tjänstepersoner. 
 
I varje nytt ex. av Ljusglimten, sänder 
föreningen ut tidningen inklusive ett 
följebrev i A4-format till respektive 
mottagare, som är beslutsfattande politiker 
och tjänstepersoner i kommuner och 
regionen, och även till några riksdags-
politiker som får den tillsänd och har 
kontakt med.  
Det är av vikt att vår länsförening har bra 
relation med Regionen och kommunerna i 
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vårt län. Även viktigt att följa upp, revidera 
de adresser och mottagare vid förändring. 
 

 
 
Senaste följebrev som sändes ut 
tillsammans med nr. 2 2022. 
 

Sommaren -22 går mot sitt slut. 

Sommaren 2022 har värmerekord, sol, bad 
och för många en äventyrsnjutning, för 
andra kanske för mycket av ”det goda” 
och värmen? Det är skönt att ingen kan 
styra över vädret utan vi får ta det som det 
är och göra det efter bästa förmåga. 

I nyheterna har vi kunnat följa om nya hot 
med ny variant av Covid-19, inte roligt 
men det gäller att vara medveten om de 
risker som kan dyka upp och att vi anpassa 
oss, vi människor fungerar ju olika och 
lever med olika förutsättningar. 

Med detta nummer 2–2022 finns mycket 
viktig och intressant information som jag 
rekommenderar dej och dina medarbetare 
att läsa, stanna upp och ta del av. 

I september månad är det val till riksdag, 
regioner och kommuner, ett val som berör 
oss alla i vårt land. På sid 6 i denna 
tidning finns några frågor som ställs till 
politiska partier om elöverkänslighet, en 
miljörelaterad funktionsnedsättning sedan 
1995, som tyvärr har drabbat allt för 
många människor. 

De drabbade reagerar på olika sätt av 
elektromagnetiska fält (EMF), 
mikrovågsstrålning från trådlös teknik, 
vagabonderade strömmar och elfält. Något 
som ansvariga politiker helst inte vill ta 
ställning till utan hänvisar sina frågor till 
”expertutlåtande” från Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten, SBU och 
Strålskyddsmyndigheten. 

Tyvärr saknar deras ”expertutlåtande” 
den fakta som sig bör, då de inte vill hämta 
upp forskningsresultat från oberoende 
forskning av läkare, forskare och 
vetenskapsmän världen över. 

Det finns mycket oberoende forskning om 
miljörelaterad EMF och 
mikrovågsstrålning från trådlös teknik, 
information som våra politiker i riksdag, 
regering, regioner och kommuner borde få 
del av istället. 

Varför mår folk i allmänhet allt sämre och 
sämre i nutid, vad är det som sker i vårt 
samhälle?  

I framtagen forskning påpekas det att 
mikrovågsstrålning i olika miljöer kan 
orsaka stress och oxidativ stress, något att 
fundera över.  / Egon R. 

 

Ny forskning om hur EMF 
påverkar flora och fauna. Forskarna Levitt, 
Lai och Manville har under 2021 
publicerat en expertgranskad vetenskaplig 
artikelserie som beskriver icke-joniserande 
elektromagnetiska fälts effekter på djur och 
natur. 
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Del 1 tar upp hur nuvarande nivåer av 
elektromagnetiska fält (EMF) är kapabla 
att negativt påverka 

biologiskt liv i naturen, vilket är särskilt 
akut avseende 5G-tekniker. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144
/ 

Del 2 utforskar hur arter interagerar med 
naturliga och konstgjorda EMF. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34243228
/ 

Del 3 går igenom nuvarande 
exponeringsstandard, gällande lagar och 
framtida direktiv. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34563106
/ 

Humla, en viktig naturhjälte.    Foto: Egon R. 

 

Forskarna skriver att omfattande effekter 
på djurlivet kan ses vad gäller orientering 
och migration, födosök, reproduktion, 
parning, bobyggande, revirhävdande och 
försvar samt livslängd och överlevnad. 

Både cytotoxiska effekter (skadar, dödar 
eller hämmar tillväxten av celler) och 
genotoxiska effekter (skadar DNA) har 
observerats. Man menar också att det är 
dags att erkänna EMF som en ny form av 
förorening och att tillsynsmyndigheter 
måste utforma regler som betecknar 

lufthavet som "habitat" (en arts livsmiljö) 
så att EMF kan regleras, precis som andra 
miljöföroreningar. 

Vågbrytarens kommentar: äntligen börjar 
forskare formulera krav på myndigheter 
och politiker. 

/ Torkel Atterbom, Vågbrytaren. 

 

Välkommen till höstens 
medlemsmöte 2/10 kl.13,00.  

Plats:  Hagårds Lagård, Julared 1, strax 
utanför Mullsjö (väg mot Habo). 

Vår medlem Börje Ohlsson kommer att 
berätta mer om vad bioresonansterapi är, 
läs mer i bilagan..  

Föreningen bjuder på räkmacka, alkoholfri 
dryck och fika med dopp. 

Har du någon form av matallergi eller 
något annat, meddela det i.s.m. din 
intresseanmälan.  

Det är även tillåtet att ta med sig egen 
förtäring för din egen hälsa. 

Tolkhjälp är beställd till mötet. 

Intresserad Elö-medlem från våra 
grannlän är välkommen att höra av sig. 

Intresseanmälan senast den 27/9 2022  

Till Ingrid Berggren på telefon 036 - 
8605513 eller 036 - 129667. Alternativ 
SMS på 070-215 50 77 eller e-post: 
berggren556@gmail.com 

 

Värdpar vid julens medlemsmötet 2021. 
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Julens medlemsmöte i december är under 
planering, tid och plats kommer meddelas i 
nästa medlemsbrev nr. 5–2022. 
 
 
 

 
Föreningens bibliotek är till för alla 
våra medlemmar, att få låna gratis.  

Mat som läker  
Sanna Ehdin 
 
Mänskliga rättigheter i praktiken 
Laura Popa 
 
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 
 
Kanariefågeln ryter 
Ingrid Franzén & Margareta Dahlberg 
 
Livskvalitet  
Alf E Sjöberg 
 
Varsågod nästa                   
Margareta Molius 
 
Tandröta som orsak till nervsjukdomar. 
Med.dr docent Patrick Störtebecker. 
 

Kvicksilverförgiftning från tandamalgam, en 
fruktansvärd risk för människans hjärna. 
Med.dr docent Patrick Störtebecker. 
 
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: 
 
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, skicka SMS, brev 
eller ring Willis på telefon  
073 - 058 40 88,  till Willis Aztor, 
Hagstensgatan 12 D, 561 31 Huskvarna. 
 
 
 
Välkommen till föreningens 
aktiviteter under hösten -22, 
glöm ej att anmäla din 
intresseanmälan snarast! 
 
 
Styrelsen i din länsförening i 
Jönköpings län. 


