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Förbundsordföranden har ordet

Spännande verksamhetsår
Som ny förbundsordförande ser
jag fram emot ett spännande och
intressant verksamhetsår.
I mitten av maj var jag inbjuden
till Cancerfondens huvudmannamöte. Cancerfondens huvudsakliga uppgift är att finansiera cancerforskning. Ytterligare en viktig
del i arbetet är deras verksamhet i intressepolitiskt arbete med
områden kring rökning, solvanor,
kostvanor och fysisk aktivitet samt
alkoholvanor. Cancerfonden gör
en extra satsning på att exponeringsförbud införs, det vill säga att
tobaksförpackningar inte ska synas
i butiker. I Cancerfondsrapporten
2014 finns intressant läsning om
bland annat tobaksrökning och prevention, www.cancerfonden.se
För att minska rökning bland

ungdomar är en av metoderna att
minska tillgängligheten. Det finns
många butiker som säljer tobak till
ungdom under 18 år trots att det är
förbjudet enligt Tobakslagen. Att
genomföra kontrollköp var tidigare en av de möjligheter som kommunen hade för att se om lagen efterföljdes. För några år sedan blev det
inte längre tillåtet med kontrollköp
men från och med den 1 maj ändras
lagen och kommuner har återigen
möjlighet att utföra kontrollköp.
Folkhälsomyndigheten tar nu fram
ett brev till näringsidkarna och nästa
steg är ett enkelt vägledningsmaterial till kommunerna. Detta ser vi
som mycket positivt.
Nu är våren och sommaren här
med vattenpipsrökning på uteserveringar och i parker. Allt färre vuxna

Agneta Alderstig
Förbundsordförande i VISIR
röker men däremot är det en ökande
tendens att ungdomar och unga vuxna börjare röka. Vattenpipsrökning
är ofta en social företeelse genom att
flera personer sitter och röker ihop
och delar på en pipa. Det är inte
tillåtet att sälja vattenpipstobak till
ungdom under 18 år.
Pågår vattenpipsrökning i kretsen
runt din tonåring? Ett sätt att möta
problemet som förälder är att ha bra
koll, vara engagerad och skaffa dig
faktakunskaper. Stäm av med andra
vuxna och hör hur de hanterar frågan. På så sätt kan du sätta samma
regler för dina ungdomar.
Jag önskar alla en skön och trevlig
sommar.
Agneta Alderstig
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Jag vill fika rökfritt!
inte bara skandalöst, det är också ett
svek mot dem som försöker bryta
sin rökvana.
Vem som helst får röka ihjäl sig,
det är helt OK. 10.000 svenskar gör
det varje år. Som man säger: rökare
är också människor. Men inte lika
länge.
Så ge alla som vill röka rejäla
utrymmen för verksamheten. Men
inte där vi andra ska äta, dricka och
umgås!

Utesäsongen är här, och nu börjar
helvetet. Kaféborden ställs ut på
trottoarerna, och det kunde vara
hur mysigt som helst. I stället
förpestas tillvaron av ett ohämmat
rökande, som antingen sabbar
hela upplevelsen eller gör det
omöjligt för friska människor att
sitta utomhus och äta eller fika.
Det är skandal!
Bara 11 procent av svenskarna
röker. De får i dag terrorisera övriga
89 procent.
Det har snackats om rökstopp
på uteserveringar i flera år, efter
att rökförbudet inne på krogar och
barer blivit en succé. Restaurangfacket, astma- och allergiförbundet, folkhälsoinstitutet, regeringen,
läkarna och säkert majoriteten av
alla svenskar säger att de vill att det

Ulf Elfving
Från bloggen
Ulf Elving www.mittkok.se/”Mat med Elfving”
fimpas för gott på uteställena. Varför händer inget? Ska man behöva
genomlida en rökig utesommar till?
Att ingenting har hänt i frågan är

Stöd namninsamlingensaktionen!

Klassa Nikotinet som Narkotika
Var med i opinionen för att sätt stopp för tobaksbranschens rekrytering av barn och ungdom i nikotinberoendet.
Klassa Nikotinet som Narkotika

http://upprop.nu/NUXP
Blir medlem i VISIR pg 60 04 07 - 2
www.visir.a.se/bli-medlem/
Allt som VISIR byggt upp under 40 år behöver nu försvaras !
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Ett tobaksfritt Sverige
Hittills har 39 organisationer
ställt upp bakom kravet på en
avvecklingsplan för tobaksbruket i
Sverige. Bland dem finns naturligtvis VISIR, liksom Yrkesföreningar
mot tobak, En rökfri generation,
Cancerfonden, Läkarförbundet
och många andra.
Man har valt att rikta in sig på
årtalet 2025 för när man ska ha ett
rökfritt Sverige. Eller nästan rökfritt
får man nog säga, för kanske upp till
5 % rökare kvar får man nog räkna
med. Ett politiskt beslut om att rikta
in sig på detta bör tas ungefär 2015.
Hur man lyckas med det får vi
se, men det är nog bra att rikta in
arbetet på ett lämpligt år hellre än
på ett okänt gungfly.
VISIR-aktuellt rapporterade i nr
1/2014 om en stor konferens kring
detta på Svenska Läkarsällskapet
under rökfria veckan i november.
Den följdes upp på en ny konferens
på samma ställe nu den 8 april. Inte
lika talrikt besökt den här gången,
det kanske var för nära inpå. VISIR

Göran Boëthius

Barbro Holm-Ivarsson

deltog förstås med ett par representanter vid båda tillfällena.
Göran Boëthius är flitigt i elden vid
dessa sammanhang. Han påminde
om att det är val i höst och berörde
möjligheten att påverka dem som
står på valsedlarna. Sara Dinwiddie
från Smart Ungdom talade en del om
att arbeta med sociala medier, som
Twitter, Instagram och liknande.
Andra talare vid denna konferens
var Britt-Marie Delander, Margareta
Pantzar, Lena Sjöberg och Torbjörn
Tännsjö.

Hans Gilljam

Arne Stråby

NÄTVERKET FÖR TOBAKSPREVENTION
VISIR

tfn 08-591 28 211
E-post: visir@telia.com
www.visir.a.se

Cancerfonden

tfn 08-744 10 00
www.cancerfonden.se

Hjärt-Lungfonden,

tfn 08-566 242 00,
www.hjart-lungfonden.se

A Non Smoking Generation
tfn 08-10 93 00
www.nonsmoking.se

Lärare mot tobak

tfn 08-669 81 58
www.teachersagainsttobacco.org

Läkare mot tobak
tfn 08-669 81 58

Sjuksköterskor mot tobak
tfn 08-669 81 58
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Mun- & Halscancerförbundet
tfn 08-655 83 10

Farmaci mot tobak
tfn 08-669 81 58

Tandvård mot tobak

tfn 08-669 81 58
www.dentistryagainsttobacco.org

Astma- och Allergiförbundet

tfn 08-506 28 200
www.allergia@astmaoallergiforbundet.se

Vid VISIRs förbundsmöte valdes
Agneta Alderstig att efterträda
Henrik Ripa som förbundsordförande. I en intervju börjar jag
förstås att fråga om hennes
bakgrund.
- Jag är biomedicinsk analytiker och
har diplomutbildning från Nordiska
högskolan för folkhälsovetenskap.
Jag har arbetat på Miljöförvaltningens livsmedelslaboratorium och
senare arbetade jag med samordning
av hiv/aids förebyggande arbete i
Göteborg stad.
- Åren 2000-2013 arbetade jag
med tobaksprevention, tobaksavvänjning och tillsyn enligt tobakslagen. Jag har drivit flera olika
projekt, som Tobaksprevention i
invandrargrupper, Kartläggningen
av rökfria skolgårdar, Hemtjänstens exponering i arbetsmiljön,
Rökfri arbetstid, Rökfria serveringar, Tobaksavvänjning för personer
med psykisk ohälsa och Rökfria lekparker.
- Projekt Guldgaffeln var att på
frivillig väg införa rökfri servering
och det startade jag år 2001. Samtidigt var jag anställd på Tobakspreventivt Center Väst, Västra
Götalandsregionen för att starta
upp tobaksavvänjningsverksamhet
på vårdcentraler i Göteborg med
omnejd.

Hur länge har du varit engagerad
i tobaksfrågor, och hur kom du med
i VISIR?
- Det var en del av mitt arbete hos
Göteborgs stad åren 2000-2013 som
utvecklingsledare och samordnare
av det tobaksförebyggande arbetet,
och det var där jag fick kontakt med
VISIR Göteborg. För ungefär fem
år sedan bad Bengt Rosengren mig
att vara med i styrelsen för VISIR
Göteborg. År 2013 blev jag invald
i förbundsstyrelsen som sekreterare
och nu blev jag vald till förbundsordförande.
Är det något du särskilt gärna vill
se genomfört eller arbeta för nu?
- Idag röker elva procent av landets befolkning dagligen men i vissa
grupper röks det betydligt mer. För
att minska tobaksbruket vill jag
genomföra fler riktade insatser i de
grupper som röker mest.
- Att minska ungdomars tobaksbruk är en angelägen uppgift för
VISIR. Idag har flertalet av landets
lärare rökfri arbetstid och självklart
ska elever också ha det, alltså rökfri skoltid. VISIR ska medverka till
att fler skolor inför rökfri skoltid.
VISIR behöver dessutom få fler
aktiva ungdomar i sin verksamhet.
Vi bör verka för att få fler rökfria
miljöer som perronger, busshållplatser, lekplatser, entréer, parker etc.
- Jag vill arbeta för att VISIR

Foto: Arne Stråby

Agneta Alderstig ny förbundsordförande

Agneta Alderstig
genom aktuell kunskap och erfarenhet ska vara en viktig samarbetspartner och ”bollplank” för kommuner, landsting och ideella organisationer. Vi vill vara opinionsbildare
och aktivt delta i samhällsdebatten
- och verka för ett Rökfritt Sverige
2025.
Vi önskar Agneta all framgång i
det arbetet!
Arne Stråby

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation
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Vid årets förbundsmöte
presenterade Valentin Sevéus sin
bok om VISIR, ”Tobakspesten,
lungcancerproducenterna och
frihetsförbundet VISIR”. Den kom
som ett jubileum, för förbundsmötet
hölls faktiskt på dagen 40 år efter
Riksförbundets första möte 1974.
Det har blivit en innehållsrik bok,
310 sidor, inklusive en hel del
bilder och återgivande av några
viktiga protokoll som Valentin vill
framhålla. Men det är många som
har varit med och skrivit. Även om
Valentin står för flest sidor och är
den sammanhållande länken så är
det ytterligare 22 personer som har
varit med och författat.
Eftersom jag är en av dessa ska
jag väl inte skriva någon vanlig
recension av boken. Men jag hoppas
att den tas emot väl av massmedia
och blir användbar i allt tobaksförebyggande arbete.
- Ett viktigt skäl att jag skriver
boken nu är att berätta om den

livsviktiga folkrörelsen VISIR, som
har gjort ett fantastiskt arbete mot
tobaksbruket, säger Valentin Sevéus.
Men jag vill även belysa industrins
ansvar för de stora skador deras
produkter orsakar. Lungcancer är
en onödig folksjukdom som bör förpassas till historiens skräpkammare.
För alla som är eller har varit
med i VISIR är det förstås av särskilt värde att få återuppleva en hel
del som man känner igen – och även
få en del bitar som man inte hade
klart för sig eller som kan ha sjunkit
undan i minnets dimmiga backspegel. Som framgår i boken ingick
Valentin också för VISIRs räkning
i den statliga Tobaksutredningen
1977-81.
Förutom Valentin har alltså
Agneta Alderstig, Eva Bergström,
Karin Brodén, Göran CO Claesson,
Gunnvi Crona, Gert Essle, AnneMarie Franzon, Gerd Gahne, Bo
Hellgren, Inka Hjelmström, Dick
Jansson, Sven Olov Johansson,
Marie Kvarngård, Stefan Nilsson,

Foto: Arne Stråby

VISIR i bokform

Valentin Sevéus presenterar sin bok
på VISIRs förbundsmöte 2014.
Curt Palmer, Christina RimaeusElgström, Henrik Ripa, Arne Stråby,
Bo Thomé, Dan-Erik Tivestam,
Linus Wrethov och Ingela Zetterlund bidragit i boken.
Alltså: Tack Valentin, du har gjort
ett bra jobb för VISIR!
Arne Stråby

Gratulationer till VISIR
I samband med VISIRs 40-års
jubileum har vi fått många
kontakter från gamla medlemmar,
gratulationer, korta beskrivningar av VISIR-minnen och mycket
annat.

Vi kan nämna Marianne Claesson i
Västerås, Sven Persson i Simlångsdalen, Ingegerd Fjällgärde i Sveg och
flera andra.
Tack ska ni ha, tack för allt ni
har gjort under åren. VISIR tänker
kämpa vidare med flaggan i topp!
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Stor tack för alla fina insatser
under åren.

Var står de politiska partierna
och deras kandidater i frågan
om att avveckling av tobakens
skadeverkningar (tobaksfritt2025.
se - Tobacco Endgame, Rökfritt
Sverige 2025,) inför valen 2014?
Jag vill gärna veta det och har ställt
denna fråga: ”Var står du och ditt
parti i frågan om avvecklingen av
tobakens skadeverkningar? till alla
riksdagsledamöter i alla partier i den
nuvarande riksdagen.
Jag har fått ett antal svar. Men
jag saknar också svar från ett antal
partier. Jag hoppas det inspirerar dig
som läser detta till att ställa frågor
till kandidaterna inför valet i höst
innan du tar ställning till var du
lägger din röst.
Jag väljer här att citera två av
svaren jag fått och i övrigt redovisa
en lista över vilka jag har fått svar
från och också vilka partier som jag
ännu inte fått något svar från.
För Miljöpartiet har Jan Lindholm svarat:
Miljöpartiet tror inte att man kan
avveckla tobakens skadeverkningar.
Vi menar att arbetet måste inrikta

sig på att avveckla tobaksbruket. Då
blir man så att säga av med skadeverkningarna på köpet.
Självklart kan man under vägen
minska skadeverkningarna för de
som inte röker genom att ytterligare
begränsa var man tillåter rökning.
Men vägen är för mig och mitt parti
att helt avskaffa tobaksbruket.
För Miljöpartiet har förutom
Lindholm även Gunvor G Ericson
svarat.
För Socialdemokraterna har
Christer Engelhardt svarat utförligt
genom Thomas Strand, som skickat
ett riksdagsanförande av Engelhardt.
Gunnar Sandberg har också svarat
Moderaterna: Ännu inget svar.
För Folkpartiet har Barbro Westerholm svarat:
Jag driver på FP att genomföra
WHO:s tobakskonvention och
får gehör för det mesta, dock inte
utfasningsmålet med årtal som i Finland och på Nya Zeeland. Dock är
gruppledaren Johan Pehrson med
på utfasningsmålet och har motionerat i riksdagen om detta liksom jag
själv.
För Centerpartiet har Alexander

Foto: Arne Stråby

Tobaksfrågan i valet 2014

Bo Hellgren
Stavreski svarat.
Sverigedemokraterna: Ännu inget
svar.
För Vänsterpartiet har Jonas
Sjöstedt svarat genom Anders Thoré,
och Mia Sydow Mölleby har också
svarat.
Kristdemokraterna: Ännu inget
svar
Bo Hellgren

Du som är intresserad av något eller några av dessa övriga svar
är välkommen att höra av dig till:
Bo Hellgren, VISIR, Box 9083, 126 09 Hägersten
eller e-post till rokaremottobak@yahoo.se.
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20 mars Hälsans Hus Stockholm

Förbundsmöte på 40-årsdagen
VISIR har hållit förbundsmöte
och samtidigt firat förbundets
40-årsjubileum. Det var i Hälsans
Hus i Stockholm den 20 mars, och
det var faktiskt precis på dagen
40 år sedan förbundet höll sitt
konstituerande möte 1964.
Ett 40-tal medlemmar hade mött
upp till mötet. Förhandlingarna
började som sig bör med att välja
Stefan Nilsson till mötesordförande
och Gert Essle och Jacob Åseskog
till sekreterare. Det formella med
verksamhetsberättelse, ekonomi,
revisorernas berättelse och ansvarsfrihet tog inte så lång tid.
Vi hade att välja ny förbundsordförande, eftersom Henrik Ripa
har blivit kommunalråd i Lerum
och avsagts sig omval. Som ny ordförande valdes nu Agneta Alderstig,
Göteborg.
Det var flera omval, men nya i
styrelsen blev Annika Dopping,
Lidingö, Martha Kesthely, Vallentuna, Marika Riesz Hernelius, Nacka
och Jacob Åseskog, Stockholm.
Efter lunch i huset höll avgående
ordförande ett kort anförande med
blickar mot framtiden.
Sedan var det dags för Valentin Sevéus att presentera sin just
utkomna bok om VISIR under de
40 åren. Valentin var en förgrunds-

Nyvald ordförande Agneta Alderstig och avgångne Henrik Ripa.

Två trogna VISIR-kämpar,
Bo Hellgren och Dan-Erik Tivestam.
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VISIRs styrelsen 2014
Övre raden från vänster: Stefan Nilsson, Helena Eriksson,
Henrik Ripa och Jacob Åseskog.
Sittande: Marika Riesz Hernelius, Agneta Alderstig,
Dick Jansson och Gert Essle.
Foto: Arne Stråby

gestalt för VISIR under 70-talet och
en bit in på 80-talet också. Hans
betydelse för förbundets tillkomst
kan nog inte överskattas. Men han
hade många goda medarbetare, och
en del av dem har bidragit med egna
avsnitt i boken. Mer om boken på
annan plats i detta nummer.
Arne Stråby

Ny i styrelsen blev Annika Dopping,
välkänd från TV och radio.

Två andra kämpar i arbetet mot tobaken,
Gunnar Wikström och Birgit Ekblom.
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Barnfamiljer vill ha rökfritt

nummer 1 2014

Undersökningen visar att de
flesta barnfamiljer vill ha rökfria
uteserveringar. Det är hög tid att
utöka tobakslagen så att fler miljöer
omfattas, säger Leif Henriksson,
förste vice ordförande i Astma- och
Allergiförbundet.
Förbundet driver just nu kampanjen Vi gillar rökfritt med syfte att
uppmuntra ägare till uteserveringar
att införa rökfritt. Stödet för rökfria uteserveringar har ökat sedan
2012, då en liknande undersökning
genomfördes. Den nya undersökningen visar också att fyra av tio
barnfamiljer undviker att besöka
uteserveringar på grund av att andra
röker där.
Astma- och Allergiförbundet har
tagit fram en dekal, som vi visar här,
för att uppmuntra uteserveringar att
införa rökfritt. Man har även tagit
fram en lista på de uteserveringar
som man vet har rökfritt idag.
Passiv rökning kan ge akuta och
kroniska besvär i luftvägarna. Små
barn är särskilt känsliga eftersom
deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och luftvägarna är trängre
än vuxnas. Passiv rökning kan både
förvärra barnastma och utlösa ast-
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Foto: Arne Stråby

Åtta av tio barnfamiljer vill ha rökfria uteserveringar. Det visar en
ny undersökning som Astma- och Allergiförbundet låtit genomföra.
Närmare 2000 barnfamiljer har svarat på frågan om vad de tycker om
att införa rökfritt på uteserveringar.

En uteservering i Örebro utan askkoppar, det borde vara det normala.
ma hos friska barn.
Alla vinner på att införa rökfritt.
Förutom människor som är särskilt
känsliga för tobaksrök skyddar man
även personalen. Sverige har åtagit
sig att följa WHO:s ramkonvention
om tobak. Länderna har enhälligt

enats om att sträva mot hundraprocentigt rökfritt för alla i alla miljöer.
Det är hög tid att vi lever upp till det,
säger Leif Henriksson.
Fakta från tobaksfakta.se

Tidskriften Allt om skolan vill vara ett forum för
skolföräldrar med barn i grundskolan & skolpersonal.
Den är grATis att prenumerera men man måste
aktivt anmäla sig på: www.alltomskolan.nu!
Vi är beroende av dig som prenumerant för att kunna
fortsätta ge ut tidningen. Läs mer om vem vi är och
vad vi står för på www.alltomskolan.nu.

örälder!
att vara skolf
det enklare
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En kämpe har lämnat oss
Det har dröjt lite med kommunikationen, men en av våra stöttepelare
inom VISIR finns inte kvar hos
oss. Claes Lindemark har avlidit.
Han var marinläkare i Karlskrona
under många år, han var drivande
inom VISIR Karlskrona och även
ledamot av förbundsstyrelsen
ett antal år. Ja, detta gällde även
hustrun Kerstin.
Claes och Kerstin engagerade sig i
VISIR redan på 1970-talet. De var
med och bildade en lokalförening i
Karlskrona och betydde mycket för
den.
Åren har gått, men det var 2002
som vi höll förbundsmöte i Karlskrona. Claes hade då gjort mycket

Kerstin och Claes Lindmark, till
höger Ingrid Stålhand vid förbundsmötet i Stockholm 2003.
för att ordna en trevlig konferens
en helg. Den blev något att minnas.
Vi hade styrelsemöte kvällen innan
hemma hos Claes och Kerstin.

Nästa dag var det först en underbar tur med båt i skärgården. Vi
öppnade förbundsmötet ombord på
båten, åt lunch där, och så var det
föredrag om rökstopp i försvaret av
Claes och hans kollega Leif Markusson. Vackert väder hade vi och
gjorde någon landstigning också.
Nästa dag hade vi även tid för besök
vid Marinmuseet innan årsmötet
fortsatte med förhandlingar.
Claes och Kerstin flyttade några
år senare till Öland och hade ett
trevligt hus i Löttorp, nära Kalmarsund. Men nu är alltså Claes borta.
Tack Claes och Kerstin för vad ni
har gjort för VISIR!
Arne Stråby

Tobaksfria dagen på Gotland
VISIR Gotland uppmärksammade
Tobaksfria dagen den 31 maj
genom att dela ut 40 rosor med
informationskasse för passerande
vid varuhuset ICA Atterdags
mellan 11.30 och 13.30.
”Grattis till dig som inte röker.
Mycket dumt att börja. Försök att
sluta om du röker.”
Detta stod på en lapp som var
fäst vid rosen. Man hade även
namnlistor där intresserade kunde
skriva på för ett tobaksfritt 2025. På
bilden ser vi från vänster: Yvonne
Malmqvist, Anne-Marie Franzon
och Folke Frendin, alla med VISIRbanderoller.

Timmarna var lite kyliga, men vi höll
ångan uppe genom att argumentera
för tobakens farlighet.
I november uppmärksammade
VISIR Gotland den rökfria veckan
47 genom att ha informationsbord
på Almedalsbiblioteket i Visby hela
veckan. Från VISIR deltog Sune
Lindqvist Anne-Marie Franzon och
Folke Frendin. Även Föreningen
Gotland Hjärt-Lung var med och
informerade genom Lennart Gjertz
och Lena Larsson. VISIR tackar dem
också för ett gott arbete under rökfria veckan.
Folke Frendin
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Yvonne Malmqvist, Anne-Marie
Franzon och Folke Frendin.

Barnens sidor!

Sommar! Smaka på ordet! En härlig tid är här. Passa på att njuta
av varma somarkvällar, bad, långa lata dagar och massor av
mumsig glass!
I det här sommarnumret av Barnens Sidor så kan man läsa en
intervju med Kråkan & Busarnas bandledare Anders Ågren, lösa
Barnkrysset och passa på att delta i vår Barnmusiktävling
som sedan starten 2010 gjort massor av vinnare glada
runt om i landet. Ung som gammal får tävla så vad
väntar du på?
Tips och bra idéer på bra barnmusik vill jag gärna ha!
Så tveka inte att maila eller ring mig.

Conny

st nu!
u
j
t
s
ä
B 1. Barndagen i Almedalen,

Visby lördagen den 26 juli!
Missa inte sommarens bästa
barnmusikfestival. För sjunde
gången i rad, alltid fri entré och
massor av bra barnmusik för stora
och små. På scen kl: 13.00 Mamman
& Pappan, kl: 14.00 Kråkan &
Busarna & Kl: 15.00 TORE and the
NO SMOKERS.
Mer info: www.barndagen.se.

2. Electric Banana Band,

20000 kan inte ha fel! På årets
upplaga av Sweden rock festival i
Sölvesborg spelade Electric Banana
Band inför storpublik. Det lär vara
den största publik som ett barnband
har spelat för!

L2.

Nu har du chansen att vinna en alldeles egen DVD med barnbandet
LongKalsong som är signerad! Vi lottar ut endast en DVD så passa på!
För att vinna behöver du svara på följande fråga:
Vad heter duon LongKalsong i vanliga fall?
1. Tompa & Mackan
X. Timpa & Kimpa
2. Tore & Mattis

Det första mailet/vykortet med rätt svar som
inkommer till kansliet vinner DVD. Märk ditt
mail eller vykort ”Barnmusikstävling” och senast
1 oktober 2014 behöver vi ditt svar. Namn på
vinnaren meddelas i nästa nummer av VISIR
Aktuellt. Lycka till!
Vinnare musik tävling nr 1-14

L3.

L
1.

V4.

!
Grattis

Henrik Malm, Visby
Petra Tillgren, Haninge
Zebastian Tjäder, Bandhagen

Kryss tävling för barn upp till 13 år. De tre först
öppnade rätta lösningarna vinner presentkort på en
bok. Skriv ned orden som du får fram i de gröna
rutorna på ett vykort och skicka med ditt namn
och adress senast den 15 sept till kansliet. Namn på
vinnarna meddelas i nästa nummer av VISIR Aktuellt.

Vågrätt
V5.

L6.

L7
.

V1.
V4.
V5.
V9.
V10.
V11.
V12.
V13.

L8.

V10.

V9.

V11.

V13.

Conny Carlsson
Barnredaktör
visominteroker@hotmail.se
tel. 0733-74 78 60

TÄVLING!

Sommar Barnkrysset nr 2

V 1.

Foto: Micke Sandström

Skön
sommar!

VISIR AKTUELLT

V12.

V14.

VÅGRÄTT

LODRÄTT

V1. Rökfritt Sverige 2025

L1. Land i Asien
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Rökfritt Sverige 2025
Land i Europa
Tarmsköljning
Pojknamn
Indisk delstat
Kurvlinjal
Reptil
Flicknamn

Lodrätt
L1.
L2.
L3.
L6.
L7.
L8.

Land i Asien
Vetenskapliga
samfundet
Stad i USA
Anno Domini
Djur
Regel
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En musikalisk Kråka & hans Busar!
Läs om multimusikern Anders ”Kråkan” Ågren, Mamma Mu’s ständige följeslagare,
som sedan flera decennier tillbaka gjort barn glada med sin medryckande musik, som
satt Sandviken på Barnmusikkartan och som givit honom och hans busiga band flera
grammisnomineringar & kulturpris!
Vilket var ditt första riktiga jobb?
Det var på 1970-talet och jag jobbade
på pressverket på Sandvik med att ta
bort vassa kanter på alla rören.

Hur kommer du ihåg ditt första möte
med musik?
Hade en farbror som var någon slags
trubadur och jag minns att jag satt
och lyssnade när han spelade och
sjöng. Då var jag bara 4-5 år, men
dessa möten har gjort starkt intryck
på mig.
Du har genom åren skrivit många
tänkvärda sångtexter. Hur får du
inspiration att skriva?
Oj, jag gillar ordlekar och att vrida
och vända på ord. När väl jag hittat
en bra story så kör jag bara på.
Sedan är jag extremt barnslig, vilket
underlättar.
Hur ser du på den musik barnen får
idag?
Tycker det känns som det håller på
att vända. Att allt inte behöver vara
så stort och välproducerat längre.
Det finns som jag ser det mycket
alternativ musik nu. Sedan behöver
många förskollärare lära sig mer om
musik, att det inte är så svårt, utan
roligt. Det är dags att ta hem musiken
till folket igen!
Kråkan & Busarna har varit
grammisnominerade flera gånger.
Beskriv känslan?
Oj! Det är ju så där… ett slags bevis
på att man gör något bra. Känslan
att man är med i ett toppskikt
är makalöst. Vi såg det som ett
studiebesök att åka ner till Stockholm

Kråkan till vänster med sina busar Olle, Linda, Patrik och Mathias.
och kolla in kändisar på Cirkus.
Förra året fick du ta emot ett kultpris
och 50.000 kr. Hur kändes det?
Lika konstigt och skumt. Kommunalrådet som jag känner i Sandviken
ringde och jag fattade inte riktigt
först. Jag ser det lite som ett tack för
lång och trogen tjänst.
Har du använt pengarna till något
speciellt?
Både till något roligt och tråkigt,
då jag köpte en banjo och resten
gick tyvärr till en stor kvarskatt på
firman. Men pengarna var välkomna
kan man säga.
Varför skall man gå och uppleva Er
live?
För då är vi som bäst! Man skall gå
från konserten med ett stort leende
och fått en rolig upplevelse.
När man skriver låtar till barn. Vad
skall man tänka på?
Man skall inte skoja till det för att det
är för barn och det skall vara något
som fastnar. Bra musik, duktiga
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musiker och riktiga instrument är
också viktigt.
Sista frågan. Vad har Ni för
framtidsplaner för bandet?
En ny skiva kommer under året. De
flesta av låtarna skall spelas in live
i studion och skivan skall inkludera
en bok och noter som enkelt kan
användas på förskolor mm. Sedan
håller vi även på med ett projekt
där vi håller på att översätta 18 av
våra bästa låtar till engelska! Så det
händer mycket framöver!
Conny Carlsson
Namn: Anders Ågren.
Aktuell: Spelar i sommar på Barndagen i
Almedalen & släpper ny skiva under året
med Kråkan & Busarna.
Bor: Sandviken.
Född: 25 juni 1957 i Sandviken.
Familj: Särbo & fyra barn.
Yrke: Musiker, textförfattare & kompositör.
Antal plattor: 3.
Rökning: Inte så bra. Finns bättre saker
att göra för pengar och kropp.

Foto: Marika Andersson

Hade du något drömjobb då?
Musik har jag haft i huvudet hela
tiden sedan jag var runt 8 år. Jag var
varken snygg eller stark så jag tänkte
att jag kunde bli musiker istället!

VISIR AKTUELLT

Lösning Bosse's Korsord nr 1 14

EXTRA NUMMER AV VISIR
AKTUELLT!

Vill Du få ett extra nummer av VISIR
Aktuellt som du kan lämna på ditt arbete,
i väntrummet på vårdcentralen eller på
annan lämplig plats!
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Vinnare Bosse:s Korsord nr 1 14
Grattis, blomstercheckar till:
Solweig Wernering, Herrljunga
Rose-Marie Hellgren, Österbybruk
Eva Olofsson, Sjuntorp
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Vinnare Barnkrysset nr 1 14
Grattis, presentkort bok till:
Alexander Andersson, Tranemo
Tim Ljunggren, Ås
Rätt svar: Bli VISIR-medlem

tack...

För alla gåvor stora som små!

Gilla oss på facebook
www.facebook.com/visominteroker

14

Alla bidrag är lika välkomna.
Plusgiro 60 94 07-2
Riksförbundet VISIR

Bosse's sommarkryss nr 2
RF. VISIRS
ORDFÖR.
1974-79

RF. VISIRS
ORDFÖR.
2014 -

TITTA

OUT PUT

TITEL PÅ BOKEN:
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OCH FRIHETSFÖRBUNDET VISIR

STRÄNGINSTRUMENT

YRA

ÖSTERISK
ORT

NÖD ROP

MOTTAGARE

LAG STIFTANDE

BIL

RELIGION

FISK

FLOD

FAKE
WORLD

POJK NAMN

FIOL

SKALAT
RIS

NORD VÄST

TRÅDLIKNANDE
STRUKTUR

POET

ELECTRIC
LIGHT
ORKESTRA

…………..
IT SNOW

ÄR
ÖDE-BYGD

VATTENVÄXT

POJK NAMN

KVARLÅTENSKAP

ÄLDRE
FLICKOR I
FAMILJEN
TEMPELRIDDARE

FLICKNAMN

AVOG

TÄVLING De tre först öppnade rätta lösningarna vinner varsin dubbel trisslott med miljonchans. Posta ditt
korsord med ifyllt namn och adress senast den 15 sept till kansliet. Namn på vinnarna
meddelas i nästa nummer av VISIR Aktuellt. Alla som anger födelsetid, är under 26 år och
har en mail-adress blir VISIR-medlemmar oavsett om hon eller han löst korsordet!
Namn:
Adress:
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Boken om VISIR
Valentin Sevéus har skrivit en bok om VISIR och vårt arbete mot rökning,
se sidan 6 i detta nummer.
Du kan beställa den direkt från honom:
Telefon 0707-556 520, e-post valentin@seveus.se
eller per brev Valentin Sevéus, Brännkyrkagatan 77A, 118 23 Stockholm.
Bokhandlarnas pris varierar, men Valentin erbjuder ett rejält rabatterat pris:
190 kr inklusive moms och porto
vid inbetalning i förskott till hans postgiro 86 29 41-2 (Sevéus).
För två böcker 360 kr och 3 böcker 490 kr.

Föreningar & Distrikt
Välkomna att skicka in uppgifter om aktiviteter
till kansliet så lägger vi ut dem på VISIRs hemsida
www.visir.a.se

Riksförbundet VISIR
Vi Som Inte Röker är en ideell förening, politiskt och religiöst fristående, som är helt beroende av
medlemmarnas stöd. VISIR arbetar för fler rökfria miljöer och för att ingen mot sin vilja ska utsättas för
tobaksrök. Tillsammans med sina läns- och lokalföreningar bedriver VISIR ett informations- och
opinionsbildande arbete runt om i landet.
Bli medlem nu!
Årsavgift som inkluderar 4 nr av VISIR Aktuellt, huvudmedlem 150 kr, familjemedlem 30 kr, ungdom upp
till 26 år ingen avgift förutsatt att e-post och person nummer anges, skolor och organisationer 300 kr.
Prenumerationspris150:-/år. Postgiro 60 94 07-2.
Adress
VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm Tel. 08-591 282 11, E-post: visir@telia.com
Hemsida: www.visir.a.se

