EIRA FILM presenterar en ny dokumentär

GILLA LÄGET?
Om att vara elöverkänslig

Vi får följa två unga kvinnor, Linn och Lisa, under tre år. Elöverkänsligheten gör att deras livssituation förändras vad
gäller både boende, arbete och relationer. Filmen skildrar deras erfarenheter, hur de lever och blir bemötta. På
var sitt håll och på olika sätt kämpar de för att klara av sin vardag och få en bättre hälsa. Längd 45 min

Filmen speglar på ett bra sätt hur individen blir bemött och själv relaterar till samhället, till arbetsgivare och kollegor,
till vänner, till den egna familjen och till sig själv.
Yvonne Åhrberg, Universitetsadjunkt, Avd för Rehabiliteringsvetenskap
Inst. för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet
Man förstår av den här filmen att man gärna bör vara civilingenjör om man ska bli elöverkänslig. Då blir man tagen
på allvar. Linns erfarenheter skiljer sig därvid från Lisas. Det har blivit en vacker och lågmäld film, helt fri från sentimentalitet. Man får bara hoppas att så många som möjligt får tillfälle att se den här filmen, särskilt de som arbetar
inom vården, för det är där som svårigheterna är allra värst för den som haft oturen att bli elöverkänslig.
Rigmor Granlund-Lind (själv elöverkänslig)
Beställ filmen på Dvd genom att skicka e-mail till info@feb.se eller per telefon 08-712 90 65 och sätt samtidigt in
betalningen på bankgiro nr 788-2970. Önskas faktura, fyll i adress enligt formuläret nedan:
Pris privat bruk 150 kr, inklusive moms och porto. Kopiera gärna nedanstående beställningsformulär och lägg in det
ifyllt i ditt mail till info@feb.se
Det går även att få filmen i en kortare version, 36 min. Om det passar dig bättre kryssa i ”kort version” på din beställning.

Jag beställer härmed………. st Dvd av filmen ”Gilla läget? – om att vara elöverkänslig”
Kort version
Namn..............................................................................................................................................................................
Organisation...................................................................................................................................................................
Leveransadress...............................................................................................................................................................
Fakturaadress.................................................................................................................................................................
Telefon .................................................................
Skickas till: info@feb.se eller till Elöverkänsligas Riksförbund Box 9098, 126 09 Hägersten

