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Redaktören har ordet

Riksförbundet VISIR
40-års jubilerar
VISIRs ordförande Henrik Ripa
har blivit kommunalråd i sin
hemkommun Lerum. Det innebär att
han lämnar både sin plats i riksdagen
och ordförandeposten i VISIR. Ny
ordförande kommer att väljas vid
förbundsmötet den 30 april.
I skarven mellan två ordföranden
har jag vid pressläggningen ingen
spalt under rubriken Ordföranden
har ordet. Som redaktör torde jag
då ha ansvaret att skriva något på
denna sida.
Riksförbundet VISIR har nu
funnits i 40 år. Det uppmärksammas
på det stundande förbundsmötet den
30 mars i Hälsans Hus i Stockholm.
Då presenteras också den bok som
Valentin Sevéus har sammanställt
inför vårt 40-årsjubileum. Den innehåller textbidrag från många, bland
dem förbundets alla hittillsvarande
ordföranden.
Jag ska inte föregripa denna
presentation. Men som engagerad i
VISIR under bortemot 40 år har jag
lagt märke till vad som har hänt på
tobaksområdet. VISIR bildades i en

tid då man rökte i stort sett överallt.
Nästan alla rum, lokaler och fordon
där rökare kunde befinna sig blev
rökrum. Det var allt fler som insåg
hur tokigt detta var: att en minoritet
ska få bestämma över allas luft och
därmed allas rätt till välbefinnande.
Jag var inte med och bildade
VISIR, men jag kom med rätt snart.
Det var förresten VISIRs mångårige
trotjänare Bo Hellgren, ännu verksam på VISIRs kansli, som tog kontakt efter något som jag hade skrivit
om rökiga arbetsplatser.
Det gick fort att inse att jag hörde
hemma i VISIR. Jag mötte Valentin
Sevéus, Dan-Erik Tivestam, Eva
Bergström och många andra. Vi
hade något gemensamt att arbeta
för. Valentin reste runt och bildade
lokala VISIR-föreningar, ibland
i sällskap med miljötrubaduren
Roland von Malmborg, och rörelsen
bara växte.
Rökfria restauranger, rökfria
kommunikationsmedel och rökfritt
på jobbet stod högt på vår ”göralista”. Och vi har faktiskt uppnått

det allra mesta av vad vi arbetar
för. Rökfritt på jobbet blev jag
inblandad igenom min verksamhet
vid Arbetarskyddsstyrelsen, där jag
hade en tjänst som expert på luftföroreningar.
Man behöver inte vara expert
för att inse att rökig miljö gör allt
arbete sämre. Men jag publicerade
fakta om att rökning kan ge lungcancer även för den som inte röker
själv men utsätts för andras rök. Jag
mötte motstånd även inom min egen
myndighet, men jag hade vetenskapen på min sida. Har man rätt
i sak kan man ofta driva igenom
mycket som är bra.
VISIR har alltså uppnått mycket
och vi kan vara nöjda med 40 års
arbete. Vi har inte varit ensamma
som väl är, men utan VISIR vet vi
inte hur det hade gått. Men inga
vinster varar för evigt, och det finns
mycket kvar att göra. Vi behövs därför även i framtiden!
Arne Stråby
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Slutspel om tobak
Rökfria veckan håller man årligen
vecka 47, alltså i november.
Svenska Läkaresällskapet valde
den här gången att uppmärksamma den genom en stor konferens
i sällskapets lokaler intill Klara
kyrka i Stockholm.
”Slutspelet om tobak” var rubriken,
och det handlade alltså om en
avveckling av tobaksbruket, eller
i varje fall rökningen bör vi säga.
Snus är också tobak, men något
beslut om snus är vi nog inte mogna
för än, så den frågan skjuter man på.
Vi bör även inse att man kan nog
inte räkna med en total avveckling.
Ett par procent rökare får man nog
tyvärr alltid räkna med.
Göran Boëthius är läkare och
välkänd profil i kampen mot rökning,
nu ordförande i Tobaksfakta. Han
talade i sitt inledande anförande om
Tobacco Endgame och ett rökfritt
Sverige 2025. Han redogjorde för
vad som har blivit bättre och för vad
som ännu inte är bra. I inledningsavsnittet medverkade också Lena
Sjöberg, Yrkesföreningar mot tobak,
och Ewy Thörnqvist, Tobaksfakta.
Våra politiker fick också redovisa
vad man vill göra i kampen mot
tobaken. Det skedde i två omgångar.
Centern var dock inte närvarande
utan hade skickat något skriftligt som lästes upp. Moderaterna
företräddes av Henrik Ripa, som
även är vår förbundsordförande i
VISIR.

Sven-Ove Hansson, professor i
etik vid Tekniska Högskolan, talade
om etiska synpunkter på tobaksförsäljning. Brit Stakston redogjorde
för sociala medier som kanaler i
opinionsarbetet.
I en avslutande panel medverkade
Hans Gilljam, Läkare mot tobak
samt Natasha Anderberg och Barbro
Holm Ivarsson, båda psykologer
mot tobak. Här tog man upp även
snus, vattenpipa och elektroniska
cigaretter.
I sin avslutning erinrade Göran
Boëthius om att i valen står sammanlagt ca 17 000 personer på valbar
plats i kommuner, landsting och
riksdagen. Det gör dem möjliga att
påverka.
Sista punkt var överlämnande av
blommor till Slim Lidén som utsetts
till Årets förebyggare och har fått
pris av Centralförbundet (CAN) för
sitt mångåriga arbete mot droger
och rökning i skolorna. - Slim Lidén
intervjuades i VISIR-aktuellt nr
3-4/2012.
Arne Stråby

Barbro Holm Ivarsson, Natasha
Anderberg och Hans Gilljam i
den avslutande panelen.
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Göran Boëthius, välkänd röst i
arbetet mot tobak.

Allt fler kräver
rökfria bostadshus
När fabriken på orten tillverkar
kemikalier som sprids till
närliggande grannar utgår vi
normalt ifrån att det inte är
tillverkarens avsikt att omgivningen insjuknar. Inte heller uppfattar
vi att målarfirman vill något illa, när
lukter från färg orsakar allergi hos
de boende. Gränsöverskridande
effekter kallas det för, och det är
ett begrepp som allt mer lyfts fram
i debatten när vi pratar om allvarliga
miljöskador.
Men på närmare håll finns
gränsöverskridande effekter mer
påtagliga. Lilla Johan som lätt blir
förkyld och drabbas av astma, så att
han därför ofta får stanna hemma
från dagis, han utsätts för tobaksrök
som förvärrar hans hälsotillstånd.
Astman kan bli livslång.
Pensionerade Märta som lider av
emfysem riskerar kvävning i den
egna bostaden, när hon utsätts för
upprepad tobaksrök.
Gunnar, som efter många års
rökning nu på grund av KOL får
allt svårare att klara arbetet som
chaufför, är trött och håller sig
hemma om kvällarna. Samtidigt
lyckas han inte värja sig för tobaksröken som tränger in från grannens
balkong.
Olika yrkesgruppers giftiga
produkter ifrågasätts av oss alla men
rökare vill ha dispens, oavsett vilka
skador de dagligen åstadkommer.
Tobaksröken sipprar in i bostäderna
och ingen av dem som utsätts kan
skydda sig, om de inte går ut. Men
nu, nu kommer hyresvärdarna som
har tröttnat.
På Garvargatan 9-11, Kungsholmen i centrala Stockholm har
överallt i fastigheten införts ett rökförbud. Här tillåts inte rökning på
balkonger, gård och helst inte heller intill entrén. I januari skickade
fastighetsägaren Lundbergs ut ett

Foto: Arne Stråby
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Harriet Bouvin, jurist

informationsbrev om nya rökregler
till 7500 hyresgäster runt om i hela
Sverige. Förbudet gäller dock bara
hyresgäster som tecknar nya kontrakt,
eftersom en förändring av regler inte
kan skapas retroaktivt.
Men här sätter Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg ner foten. Det ska vara samma
villkor för samma hyresgäster, menar
hon och hävdar att man inte kan ha
ett rökförbud som bara gäller nya
hyresgäster.
Hon pekar också på att det inte
är förbjudet att röka i eller i anslutning till bostäder. Ja, om vi här har
att göra med fastighetsägarens mark
kan nog den saken diskuteras, men
det är ett annat kapitel som inte ska
avhandlas här.
Förbudet att införa nya regler
efter hyresavtalets ingående är inget
nytt förbud men kanske har föreningens jurist glömt bort att det finns
ingen särskild paragraf som tillvaratar rökares rätt att röka. Lagen
skyddar endast vissa intressegrupper.
Det handlar här om personer som
har en viss etnicitet, en funktionsnedsättning etc, det vill säga människor som lagstiftaren anser särskilt
skyddsvärda. Där ingår inte gruppen
rökare.
Härutöver råder avtalsfrihet.
Hyresvärden är naturligtvis inte
tvingad att ingå avtal utifrån sådana
regler som han bedömer olämpliga
att tillämpa på hans egendom.
Hyresgäster som får sina lägenheter förmedlade genom bostadsförmedlingen förbinder sig däremot, liksom övriga hyresgäster, att
anpassa sig efter de regler som råder
när hyresavtalet ingås. En husägare
sätter därför själv upp de regler han
önskar, under förutsättning att de
inte strider mot lag. Allt är tillåtet
där inget förbud råder.
Av den orsaken blir det fullt
möjligt att diskriminera de senare
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tillkomna hyresgästerna om de
bryter mot regler som man överenskom om i samband med avtalets
ingående.
Norrköpings tidningar genomförde nyligen en undersökning där
2305 personer deltog. Man frågade
dessa personer vad de tyckte om
förbudet. Resultatet var slående. 68
% uttryckte att det var ett bra förbud. Det får därför illustrera det
motsägelsefulla i Susanna Skogsbergs
uttalande.
Hyresgästföreningen har till
syfte att tillvarata sina medlemmars intressen och då i frågor som
rör deras bostäder i förhållande till
de hyror som sätts. Hur ser därför
förutsättningarna ut för Susanna
Skogsberg, att agera till hyresgästernas nytta?
Här ser vi möjligheten för henne
att med hjälp av europarätten, som
är överordnad all nationell rätt, hitta
lagstöd för att skydda hyresgästernas hälsa och välmående. Istället
säger hon här att hon inte känner
till något fall där någon till slut blivit
uppsagd på grund av rökning. Vad
är det för argument? Menar hon att
det i framtiden inte skulle kunna
förekomma ett sådant fall?
Det är juristens jobb att vara
talför, driva och företräda de
intressen som vederbörande har
betalt för att tillvarata. Till Skogsbergs hjälp kommer också de 68
% av de tillfrågade personernas
goda betyg, att använda den dag
som det blir en större rättssak av
detta. Ett juridiskt ombud har normalt som främsta uppgift att våga
ifrågasätta en lagstiftning som gör
mer skada än nytta. Ombudet tillvaratar sina klienters behov genom
att företräda dem. Tycker vi att
Susanna Skogsberg påminner om
en sådan jurist?
Harriet Bouvin

VISIR-boken kommer till förbundsmötet

Dessa initiativ var mycket välbehövliga, för vi levde då i ett mycket rökigt
samhälle där tobaksröken bredde
ut sig på restauranger och kaféer,
på arbetsplatser, föreningsmöten,
tåg och flyg, ja nästan överallt
där människor möttes. De sedan
1950-talets mitt allt vanligare
rapporterna om ett samband mellan

rökning och lungcancer bidrog
också till att attityderna kring
tobaksbruket höll på att förändras
och att många rökare sökte hjälp för
att kunna fimpa för gott.
VISIR behövdes och VISIR har
förändrat samhället. När VISIR
uppnår sin medelålder vid 40 är det
dags för historiebeskrivning i bokform, tycker Valentin Sevéus. Han
har suttit på Riksarkivet och läst
protokoll, gamla nummer av VISIRaktuellt och mycket annat, och så
har han förstås egna synpunkter att
dela med sig av. Ett 20-tal medförfattare bidrar också. Bokens namn
får bli en överraskning när den presenteras vid VISIRs förbundsmöte
i Stockholm 30 mars. Det blir en

höjdpunkt vid vårt möte. Vi hoppas
att många möter upp då i Hälsans
Hus.
Arne Stråby

Foto: Siv Gustafsson

Som framgått tidigare i VISIR-aktuellt
har Valentin Sevéus sedan en
tid samlat material om en bok
om VISIR. Det var han som tog
initiativ till bildandet av den första
formellt organiserade lokala
VISIR-föreningen i Stockholm 1973
och till det 1974 konstituerade
riksförbundet.

Valentin Sevéus

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

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

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation
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Vad är elektroniska cigaretter?
E-cigaretter har blivit något
aktuellt på sistone. De marknadsförs som ett sätt att sluta, eller
röka mindre, och för användning
i miljöer där rökning är förbjuden.
De flesta e-cigaretter liknar
vanliga cigaretter och fungerar på
ett liknande sätt, men är av stål.
Tanken är att man ska behålla
rökritualen, känslan och nikotinet
samtidigt som man slipper
cigaretternas gifter. De kan även
likna en liten färgglad penna eller
en svart skruvmejsel.

Reglering
E-cigaretter omfattas idag inte av
Tobakslagen då de inte innehåller
tobak. Läkemedelsverket klassar
e-cigaretter med nikotin som
läkemedel. Inga e-cigaretter har
godkänts som läkemedel i Sverige,
vilket inte hindrar en omfattande
försäljning över internet och även
öppet i butiker. Nikotinfria sorter
får säljas, men det är många gånger
svårt för konsumenten att veta om
en viss e-cigarett innehåller nikotin
eller inte.

Foto: Tomas Söderberg

På filtrets plats sitter en patron
som innehåller vätska, smakämnen
och nikotin. Intill sitter ett batteri
som används för att hetta upp
och omvandla vätskan till ånga.
Värmeprocessen startar då man
suger in luft genom e-cigaretten,
samtidigt som en lampa kan lysa
upp spetsen för att imitera cigarettglöd. Man andas in ångan med
nikotin och blåser ut den som
synlig ”rök”. Påfyllningsvätskor till
e-cigaretter köps i färdiga förpackningar, men man kan också blanda
rökvätskan själv. Det förekommer
även nikotinfria sorter.

som att koncentrationen av nikotin i påfyllnadsvätska begränsas.
Varje medlemsland kan besluta om
egna begränsningar av e-cigaretter
– t.ex. läkemedelsklassa dem, som
just nu är fallet i Sverige. När EUparlamentet röstat om direktivet i
vår ska medlemsländerna anpassa
sina lagar.

Barbro Holm Ivarsson
Ordförande i Psykologer,
socionomer och folkhälsovetare
mot Tobak.

Läkemedelsverket förbjöd i oktober
2013 ett företag vid vite att sälja
e-cigaretter med nikotin i, men efter
överklagande har Förvaltningsrätten
beslutat att företaget får fortsätta
sälja tills dess att domstolen har
dömt i ärendet. Tullverket gör idag
(januari 2014) "administrativa
omhändertaganden" av e-cigaretter,
vilket innebär att de tas i beslag med
hänvisning till Läkemedelsverkets
beslut.
EU-parlamentet och EUs ministerråd enades i december 2013 om hur
e-cigaretten ska regleras i EU:s nya
tobaksproduktdirektiv. Det blev en
kompromiss som innebär att e-cigaretter får regleras på samma sätt som
tobak, men med vissa restriktioner
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Innehåll
Det är otvivelaktigt mindre farligt att
röka e-cigaretter än konventionella
cigaretter, som kan avge 7 000
ämnen. De viktigaste ingredienserna i e-cigarett är propylenglykol, glycerin, nikotin och olika
smaktillsatser. Propylenglykol och
glycerin används i mat, men man
vet inte mycket om hur ämnena
påverkar kroppen i upphettad
form. Det förstnämnda ämnet är
irriterande och har vid upphettning
och inandning orsakat irritation
av ögon, hals och luftvägar samt
utveckling av astma, eksem, allergi
och nedsatt lungfunktion. Man har
även funnit cancerogena ämnen,
främst nitrosaminer.
Det är väldigt olika hur mycket
nikotin som avges. Man har funnit
nikotin i "nikotinfria" sorter och vice
versa. Man kan få i sig nikotin i nivå
med vanliga cigaretter, alltså betydligt
mer än nikotinläkemedel ger. Delvis
kan det ha att göra med rökteknik.
För att få ut något av en e-cigarett
drar man fler och kraftigare bloss
än på en cigarett. Man kan ta hundratals puffar i rad och få i sig stora
mängder nikotin.
Nikotin i flytande form är mycket
giftigt. Någon enstaka ml rökvätska
kan orsaka en allvarlig förgiftning
både hos barn och vuxna. 2-5 mg lösligt nikotin anses vara en giftig dos.

En normal förpackning rökvätska på
10 ml innehåller nikotin som är nog
för att döda ett barn. Det förekommer även förpackningar på upp till
100 ml. Kommersiella nikotinhalter
är 6 - 36 mg/ml. Nikotin är skadligt
för fostret hos gravida.
Säkerhet
E-cigaretten är inte en säker
konsumentprodukt, trots att
tillverkarna ofta försöker ge sken
av att produkterna är medicinskt
kontrollerade. De håller ojämn
kvalitet, och många ger vilseledande
information om innehållet. Det finns
inga standards, ingen kvalitetskontroll eller tillsynsmyndighet.
Giftinformationscentralen har under
2013 tagit emot ett trettiotal fall av
förgiftningsskador i samband med
e-cigaretter, som blåsor i munnen,
magont, hjärtklappning, kräkningar, kallsvettningar, diarré, yrsel
och sveda i halsen. En tredjedel
av fallen rör barn, varav sju var
under 10 år. Några har handlat om
att barn har lekt med patroner till
e-cigaretter och fått i sig rökvätska
med hög nikotinhalt. Explosion av
e-cigaretter har också förekommit.
Avvänjning
Vi vet ännu inte om e-cigaretten
verkligen hjälper rökare att på lång
sikt bli av med sitt beroende. I brist på
mer gedigen forskning rekommenderas e-cigarett inte av experter för

E- cigarett
rökavvänjning. När man behåller
beteendet och rökritualerna skulle
det kunna vara så att det är lättare
att återfalla till vanlig rökning än
om man går över till t.ex. plåster,
men vi vet ännu inte om det är så.
Det kan också vara så att e-cigarett
attraherar nya grupper att försöka
sluta, eller kan få uppgivna att
vilja försöka igen. En studie som
publicerats i tidskriften Lancet 2013
tyder på att det åtminstone på kort
sikt kan vara ungefär lika effektivt
att sluta med hjälp av e-cigarett med
nikotin som med nikotinplåster.
”Passiv rök” och rökfria miljöer
Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att de områden som idag är
rökfria miljöer enligt Tobakslagen bör
hållas rökfria även från e-cigaretter:
skola, barnomsorg, hälso- och

sjukvård, allmänna färdmedel,
restauranger och serveringsställen,
hotell, offentliga tillställningar,
lokaler dit allmänheten har tillträde
och arbetsplatser. Det finns två
viktiga skäl till detta. E-cigaretten
avger en sorts "passiv rök", en ånga.
Den kan irritera luftvägarna hos
andra människor, men man vet ännu
inte hur farlig den är. Det blir också
svårt att upprätthålla rökförbudet
i rökfria miljöer om man får röka
e-cigaretter där eftersom dessa
ofta inte går att skilja från vanliga
cigaretter om man inte känner på
dem.
För mer information och referenser,
se www.psykologermottobak.org,
där man även kan ladda ner ett
faktablad för spridning.
Barbro Holm Ivarsson

Smakfull ungdomsfälla?
E-cigaretter kan bli en ungdomsfälla. De säljs som om det vore glass – med smak av choklad, vanilj och
hallon - trots att det är nikotin. Det är hög tid att vi i Sverige reglerar försäljningen av e-cigaretter. Så skrev
Henrik Ripa med flera allianspolitiker i en debattartikel i Dagens Samhälle i januari.
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Barnens sidor!

Efter en ovanligt mild vinter längtar vi på Barnens Sidor efter mer
sol och värme.
För solen har inte lyst så mycket trots plusgrader. Men vi har
redan hittat flera vårtecken i form av blommor så det måste ändå
betyda att våren är på gång? Ljusare dagar och intervjuer av
rökfria barnmusikartister blir det i alla fall. I detta nummer är det
barnmusiksduon Mamman & Pappan´s tur. Passa även på att vara
med i vår populära CD-tävling. Denna gång har du möjlighet att
vinna ett eget exemplar av deras debutskiva. Ung som gammal får
tävla så var med du också!
För dig som inte redan är vän med oss på vår facebooksida så gör
slag i saken redan idag och bli det! Facebook är ett bra sätt att
hålla sig uppdaterad vad som händer inom VISIR. www.facebook.
com/visominteroker.

Conny

1. Alice Babs

En legend och en fantastisk sångerska har gått ur
tiden. Vi hyllar Alice för hennes fantastiska insatser inom både film
och musik för barn under många decennier. Vem minns inte henne
som rösten till självaste Askungen från 1950.
Även i år på bästa sändningstid fick
Barngrammisen stråla i glansen på Cirkus i Stockholm. Årets vinnare
var bandet Oddjob med skivan Jazzoo.

GE IFRÅN
SIG

Nu har du chansen att vinna Mamman
& Pappans hyllade debutskiva: Jag är
bra. Vi lottar ut tre skivor! För att
vinna behöver du svara på följande
fråga:
Hur låter Signes favoritklänning
som det sjungs om på skivan?
1. Skidor
X. Bilar
2. Flingor

2. Grammisgalan 2014

UTFÖRSÅKNING
HELIOS

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

CD TÄVLING!

Två måstebarnskivor!

ENGAGERA DIG FÖR
TOBAKSFRITT

Foto: Micke Sandström

Var med
!
och tävla

SER
INTE

TÄTORT

HÄRMA

TURORDNING

ÖGONKAST

De tre första mail/
vykorten med
rätt svar som
inkommer till kansliet
vinner varsin skiva. Märk ditt mail
eller vykort ”CD-Tävling” och senast
30 maj 2014 behöver vi ditt svar.
Namn på vinnarna meddelas i nästa
nummer av VISIR Aktuellt.

← Barnkrysset nr 1

LISTER

Kryss tävling för barn upp till 13 år.
STILLA
STAD
UDDLÖS
OHYRA

NATRIUM

De tre först öppnade rätta lösningarna
vinner presentkort på en bok. Skriv
ned orden som du får fram i de gula
rutorna på ett vykort och skicka med
ditt namn och adress senast den 30
maj till kansliet. Namn på vinnarna
meddelas i nästa nummer av VISIR
Aktuellt.
Vinnare CD tävling nr 3/4-13

EKA

Grattis ni vann TORE and the
NO SMOKERS cd "Alla Kan Bli
Vinnare"
Rimon Mourad, Växjö
Camilla Emilsson, Farsta Stockholm
Amanda Andersson, Varberg

STRÅLGLANSEN

FLICKNAMN
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Gör eftertänksam barnmusik!

Minns Ni när Ert intresse för
barnmusik började?
Genom kulturskolan i Sandviken
fick jag, Pappan-Mathias kontakt
med Anders ”Kråkan” Ågren runt
sekelskiftet. Det var i samband med
Kråkans första skiva och jag tyckte
det var roligt med responsen från
barnen. När jag och MammanLinda fick egna barn blev det ännu
intressantare och på den vägen är det.
Hur får Ni inspiration till att skriva
barnmusik?
Mest från våra egna barn men låten
Fotbollsbröllop blev vi faktiskt
inspirerade till av en kompis barn
via Facebook.
Berätta om nya skivan ”Jag är bra”
som släpptes i slutet av förra året.
Vi skrev massor av låtar tillsammans
för ett år sedan. Många av låtarna
fick ett litet annat stuk än vi haft när
vi spelat med Kråkan & Busarna så
vi startade vårt egna barnband som
ett komplement. Vi gjorde sedan
demos på datorn som vi sedan bytte
ut till riktiga instrument. På plattan
är hela 28 musiker med!
Är resten av skivan lika bra som
låten "Idag vill jag ha"?
Vi tycker ju det, men vi kan inte
glädja alla. Först och främst gör vi
musik som vi själva och våra barn
tycker om.
Hur har skivan blivit mottagen?
Bra överlag. Ganska lokalt runt
Sandviken men lite blandat. Fick
en fin recension av Bibliotekstjänst
(BTJ) vilket har gjort att flera

Mamman & Pappan alias
Linda & Mathias Dahl
bibliotek runt om i Sverige har köpt
in skivan.
Varför skall man köpa just er skiva?
För att den är varierad och tar
barnens parti. Den kan också vara
lite självterapi för föräldrar och
förhoppningsvis står man ut att höra
den ett par gånger.
När man skriver låtar till barn. Vad
skall man tänka på?
Man måste gilla att skriva musik till
barn annars går det inte.
Hur är det att ha ett band med den
man älskar och lever tillsammans
med?
Väldigt roligt att skapa tillsammans.
Ibland slår vi bara av TV:n och
sitter och skriver tillsammans. Bara
fördelar som vi ser det.
Skall Ni sluta i barnbandet Kråkan
& Busarna nu och bara fokusera på
Mamman & Pappan?

9

Absolut inte! Mamman & Pappan
är som vi ser det ett bra komplement
till Kråkan och Busarna.
Sista frågan. Vad är planerna för
framtiden?
Just nu arbetar vi på att sätta ihop
ett liveset så vi kan ut och spela för
barnen. Men vi har redan 9 låtar
klara till nästa skiva. Kanske släpper
vi den under 2015!
Conny Carlsson
Namn: Mamman & Pappan.
Aktuell: Med deras första skiva ”Jag är
bra”
Bor: Sandviken.
Född: Mamman är född vintern 1975
i Skellefteå och Pappan vintern 1970 i
Västerås.
Familj: Varandra & två barn.
Yrke: Båda två arbetar som musiklärare.
Antal plattor: 4 fullängdsplattor varav 3
med det tvåfaldigt Grammisnominerade
barnbandet Kråkan & Busarna.
Rökning: Inget vi tycker om.

Foto: Stefan Sundman

Möt småbarnsföräldrarna som
genom åren varit hyllade och
Grammisnominerade för andra
barnprojekt. Mamman & Pappan
är ett helt nytt barnband från
Sandviken som har släppt sin
första egna barnskiva och är
sugna på att komma ut och spela
för Sveriges barn!

VISIR AKTUELLT

Lösning Barnkrysset nr 9
Barnkrysset nr 9

Gå in på vår hemsida!
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Vinnare Barnkrysset nr 9
Grattis, presentkort bok till:
Julia Skyttberg, Domsjö
Vinnare Bosse:s Korsord nr 3
Grattis, blomstercheckar till:
Ingegärd Lindholm, Sala
Inger Johansson, Norrköping

Manus stopp 30 maj

tack...

VISIR Aktuellt nr 2 sommaren 2014
Välkommen med idéer, text och bilder
till kansliet!

För alla gåvor stora som små!
Alla bidrag är lika välkomna.
Plusgiro 60 94 07-2
Riksförbundet VISIR

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.

!
skolförälder
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Bosse's Korsord nr 1 14
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TÄVLING De tre först öppnade rätta lösningarna vinner varsin blomstercheck på 50 kr. Posta ditt korsord med
ifyllt namn och adress senast den 30 maj 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 löst korsordet!
			Namn:
			Adress:
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Inbjudan till förbundsmöte
Riksförbundet VISIR håller sitt 40:e förbundsmöte i Stockholm söndag den 30 mars 2014.
Mötet äger rum i Hälsans Hus, Fjällgatan 23, kl 11.00 – 15.00.
Det blir årsmötesförhandlingar kl 11, VISIR bjuder på lunch kl 12, och kl 13-15 blir det
40-årsfirande med mingel och föreläsning av Valentin Sevéus, som presenterar sin nya
VISIR-bok. Henrik Ripa talar om framtidens VISIR. Se även hemsidan www.visir.a.se för info.

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

Gilla oss på facebook
www.facebook.com/visominteroker

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

