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Förbundsordförande i VISIRSkarpare åtgärder
VISIR välkomnar besked nyligen 
från folkhälsominister Gabriel 
Wikström att regeringen vill utreda 
skarpare åtgärder för att uppnå 
Rökfritt 2025. I år är det tio år 
sedan rökfria serveringar infördes, 
och ingen vill ha tillbaka rökningen 
där. Sedan dess har mer än 100 000 
svenskar dött av sin rökning. 
Förslag om rökfria uteserverin-
gar, något som enstaka serverin-
gar redan tillämpar, och andra 
utomhusmiljöer som perronger 
och lekplatser, exponeringsförbud 
i butiker och neutrala cigarettpaket 
är förslag som ska utredas. Dessa 
frågor har VISIR drivit sedan lång 
tid. VISIR har länge arbetat för att 
få till ett rökstopp och det är en stor 
framgång för vårt opinionsarbete 
för ett rökfritt samhälle.

För ett par månader sedan fick 
VISIR:s kansli tips från visir-
medlemmar i Skåne om en myck-
et anmärkningsvärd dubbelsidig 
annons för e-cigaretter i tidnin-
gen Veteranen 2014-9. Jag trodde 
inte att det sant att man kan ha 
liknande annonser år 2015. Att 
sälja e-cigaretter med hjälp av en 
förförisk vacker kvinna som röker, 
det verkar 50 - 60-tal. Beställa gra-
tis provpaket av e-cigaretter där du 
kan välja mellan olika nikotinhalter 
och en läkare som dessutom intygar 
att de är ofarliga. Dessutom påstås 
det att det är tillåtet att röka deras 
e-cigaretter på arbetsplatser, tåg 
och bussar och alla andra platser 
där rökförbud råder! Vart är vi på 
väg? Mer om detta på sid 4.

I Sverige regleras e-cigaretter 

med nikotin som läkemedel. Inga 
e-cigaretter och påfyllnadsvätskor 
som innehåller nikotin har god-
känts som läkemedel i Sverige, och 
de är således förbjudna.

På mitt skrivbord finns just nu 
VISIR:s verksamhetsberättelse för 
år 2014 samt en verksamhetsplan 
för 2015. Dessutom ska en åter-
rapport-ering för 2014 göras till 
Folkhälso-myndigheten till 1 april 
2015. Efter detta är det dags att 
planera kring VISIR:s verksamhet 
för att i höst ansöka om medel från 
Folkhälsomyndigheten för 2016.

Agneta Alderstig

Omslagsbild: Ingimage
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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 !

I oktober förra året skrev Ulf 
Elfving det nedanstående i sin 
blogg i Expressen. VISIR väntar 
lika ivrigt som Ulf på åtgärder. 
Uteserveringarnas säsong 
kommer snart med vårsolen!

Dagens glada besked: Snart äter vi 
rökfritt!

Äntligen börjar myndigheterna få 
ändan ur vagnen: nu drar det ihop 
sig till rökfrihet på alla uteserver-
ingar!

Det är Folkhälsomyndigheten 
som vaknat upp och äntligen, i en 
utredning som blev klar i dag, kom-
mit fram till att rökning och mat 
inte hör ihop.

Det borde man fattat för länge 
sen.

Krogbranschen gnäller som van-
ligt. ”Det kan bli stökigt när fulla 
människor ska gå undan för att 

röka”, säger krögarnas ordförande 
i ett pressmeddelande.

Jaha. Ska lagen skydda fulla per-
soners rätt att röka mer än vanliga 
människors rätt att slippa passiv 
rökning till maten? Jag tror att krö-
garnas ordförande behöver tänka 
ett varv till; hon är en vettig kvinna.

Krögarna ylade desperat redan 

när rökförbudet inne på restaurang-
erna blev verklighet för några år 
sen. Det var rena undergångsstäm-
ningen. Lokalerna skulle stå tom-
ma om inte alla fick sitta och äta i 
tobaksrök.

Vi vet hur det blev. Succé! Kroga-
rna ökade sina besökssiffror och sin 
omsättning efter rökstoppet.

Så ta det lugnt nu, källarmästarn: 
Många som har avstått från 
uteserveringar för rökens skull 
kommer snart att dyka upp hos dig 
för att äta ute i friska – ja, friska! 
– luften.

Hoppas att vår nye folkhälsomin-
ister inte fegar ur utan köper dagens 
välkomna utredning rakt av!

Ulf Elfving

Hur går det med uteserveringarna?

www.mittkok.se, "Mat med Elfving"
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Sveriges Pensionärsförbund 
(SPF) är en av de senare i en 
rad av organisationer som 
stöder ett rökfritt Sverige 
2025. På nyhetssidor i det 
senaste numret av tidningen 
Veteranen (nr 9 2014) informerar 
förbundsstyrelsen om sitt beslut 
att ställa sig bakom denna 
opinionsbildande kampanj. 

Det dubbelsidiga uppslag som 
närmast föregår sidorna märkta SPF 
nytt innehåller dock ett budskap av 
helt annorlunda för att inte säga 
nästan chockerande slag, nämligen 
en näst intill ohämmad rökpropa-
ganda.   

Företaget SmokeSmart tillåts 
göra reklam för världens mest sål-
da e-cigarett i toppkvalitet, som är 
bäst i test och som man kan prova 
gratis! Det är bara att välja prov-
paket med tillhörande nikotinsty-
rka och beställa. ”Fördelar med 
e-cigaretter”, ”Spara pengar varje 
gång du röker”, ”Rök var du vill” 
är några av annonsens fraseringar 
liksom framgångshistorier om de 
fantastiska e-cigaretterna och en 
dansk läkares uttalade entusiasm 
över e-cigaretter.

Det har bara gått drygt två veck-
or sedan alarmerande forskarrön 
om e-cigaretters farlighet nådde 

den svenska allmänheten. Japanska 
forskare rapporterade om höga hal-
ter av cancerframkallande ämnen i 
ånga från e-cigaretter.

Inte nog med det. I Sverige faller 
e-cigaretter som innehåller nikotin 
under läkemedelslagstiftningen och 
får inte säljas fritt.

Vi på VISIR hoppas att SPF tar 
sitt förnuft till fånga och menar all-
var med sitt engagemang i Tobacco 
Endgame. Att den införda annon-
sen är ett olycksfall i arbetet. Att 
stöd till tobaksindustrin och stöd 
för tobaks-

preventiv arbete är två ömsesidigt 
uteslutande händelser. Att den 
äldre generationen tar ansvar för 
kommande generationers hälsa.

        Lars & Anita Claesson, Lund
Dan Svensson, Stockholm

Fredrik Hansson, Stockholm
Paulina Roswall, Stockholm

Skandalös cigarettannons i Veteranen

Cigarettannons i tidningen Veteranen nr 9 2014.
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• Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

• Läkare mot Tobak

• Sjuksköterskor mot Tobak

• Tandvård mot Tobak

• Psykologer mot Tobak

• Lärare mot Tobak

• Riksförbundet SMART

• SMART ungdom

• Riksförbundet VISIR

• Cancerfonden

• A Non Smoking Generation

• Astma- och Allergiförbundet

• Unga Allergiker

• Hjärt- Lungfonden

• Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner

• Hjärt- och lungsjukas riksförbund

• Nätverket mot cancer

• Lungcancerförbundet Stödet

• Svenska Läkaresällskapet

• Sveriges läkarförbund

• Medicine  Studerandes Förbund

• Kandidatföreningen KF

• SYLF Sveriges Yngre Läkares Förening

• SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin

• Svensk Sjuksköterskeförening

• Vårdförbundet

• Sveriges Tandläkarförbund

• Sveriges Tandhygienistförening

• Svenska Tandsköterskeförbundet

• Dietisternas Riksförbund

• Sveriges Psykologförbund

• Sveriges Skolledarförbund

• Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård

• Fysioterapeuterna

• Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alko-

hol- och narkotikafrågor, KSAN

• Lärarnas riksförbund

• Svenska Distriktsläkarföreningen

• Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterske      

föreningen (ASTA)

• 1,6 miljonerklubben

• 2,6 miljonerklubben

• Sjukhusläkarna

• Svenska Kommunalpensionärernas Förbund 

(SKPF)

• Riksföreningen för skolsköterskor

• Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)

• Apoteket AB

• Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) 

• Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

• Salut Halland

• PRO Pensionärernas Riksorganisation

• DSF-Distriktssköterskeföreningen i Sverige

• Jämtlands läns landsting

• Sveriges Pensionärsförbund SPF

• Svensk Kirurgisk Förening

• Svensk Lungmedicinsk Förening

• Svenska Barnmorskeförbundet

• HälsoAkademikerna

• Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening

• Svensk Förening För Folkhälsoarbete

• SRAT – Akademiker inom hälsa, kommunikation 

och förvaltning

Följande 59 organisationer har hittills (2015-02-15) uttalat sitt stöd för krav på ett
politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige 2025:

Organisationer som stöder ett
rökfritt Sverige 2025
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Där slog man fast att rökfri miljö 
skulle vara det normala och att 
rökarens önskan om att röka måste 
stå tillbaka för andras önskemål 
om rökfritt. Något självklart idag, 
men då var det nytt och ännu lite 
kontroversiellt.

Barbro Westerholm har fyllt 80 
men är aktiv ännu i sina hjärte-

frågor, och dit hör förstås rökfri 
miljö. Hon sitter i riksdagen för 
folkpartiet och kan där också rep-
resentera den stora väljargruppen 
pensionärerna. Och dessutom är 
hon medlem i Riksförbundet VISIR!

Jag har träffat Barbro i riksdagen 
och börjar med den oundvikliga 

frågan hur hennes intresse för häl-
soproblemet rökning började.

-Det var nog i mitten av 60-talet, 
när p-pillren var mycket aktuella. 
Jag var ledamot av den dåvarande 
Läkemedelsbiverkningsnämnden. 
Man hade då funnit ett samband 
mellan p-piller och risk för blod-
propp. Men det var främst rökande 
kvinnor som drabbades av det, så 
det ledde till en rekommendation 
att undvika rökning i samband med 
p-piller.

-Allt fler hälsorisker av rökning 
blev kända då. 70-talet var också 
miljövårdens tid, och det  bör-
jade komma krav på rökfritt av 
miljöskäl. Jag var medicinalråd 
vid Socialstyrelsen då men också 
medicinsk expert vid Apoteksbola-
get på 70-talet. 1979 blev jag gen-
eraldirektör och chef för Socialsty-
relsen. 

-Med kungörelsen 1983 tillsam-
mans med Arbetarskyddsstyrelsen 
fick vi in ett synsätt att rökning var 
inte en fråga bara för rökare, och 
det kom att gälla på arbetsplatser 
också. 

-Ja, jag var ju med och skrev den 
då och tyckte att det var stimul-
erande att två myndigheter kunde 
samarbeta om det. Och resultatet 

Barbro Westerholm

Vi behöver mera rökfritt
Alla som har varit aktiva ett antal år i arbetet mot tobaken känner nog till namnet Barbro 
Westerholm. Hon var chef för Socialstyrelsen ett antal år på 1980-talet. Det var under 
den tiden som arbetet mot rökningen tog väsentliga kliv framåt. Socialstyrelsen och 
Arbetaskyddsstyrelsen gav då ut en kungörelse ”Begränsning av tobaksrökning”. 

Barbro Westerholm på sitt kontor.
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var nog så långt man kunde komma 
då. Men du fick väl snart en konf-
likt med din minister sedan?

-Jag hade inga problem med de 
ministrar jag hade fram till valet 
1982. Men sedan började prob-
lemen, sannolikt därför att jag 
utvecklades till politiker utan att 
riktigt förstå det då. Jag kom med 
förslag till regeringen av politisk 
karaktär. Några av dem gällde 
tobakspolitiken. Vi föreslog extra 
avgift på cigaretterna, en avgift som 
skulle finansiera hälsoupplysning 
om tobakens hälsorisker. 

- Men det förslaget föll inte i 
god jord hos regeringskansliet och 
socialministern, som var Gertrud 
Sigurdsson. Vid vår föredragning 
läxade hon närmast upp mig och 
talade om riksdagens och folkets 
urgamla rätt att sig själv beskat-
ta. Sådana förslag skulle inte komma från en myndighet!

-Jag tyckte att vi hade rätt i sak 
men kände att jag inte hade hennes 
förtroende och valde att avgå och 
återgick till Apoteksbolaget, där 
jag blev medicinsk chef. Jag var 
då också engagerad i Världshäl-
soorganisationen WHO. Samtidigt 
beslöt jag att börja engagera mig 
politiskt. 1988 kom jag in i riksda-
gen för folkpartiet, och då lämnade 
jag mina engagemang i WHO. 

-Du har motionerat i riksdagen 
om åtgärder i tobaksfrågan flera 
gånger. Hur upplever du resultaten?

  -Mest framgångsrikt var väl när 
vi fick tobakslagen 1993. Överhu-
vudtaget var 90-talet framgångsrikt 
när det gällde lagstiftning. Vi hade 
ett rätt bra tvärpolitiskt samarbete 

om tobaksfrågor i riksdagen då. 
-Tobakslagen har ju skärpts flera 

gånger sedan dess. Nu är det dags 
att få rökfrihet på  uteserveringar 
och en del andra områden där män-
niskor utsätts för passiv rökning. 
Folkhälsoinstitutet har föreslagit 
förbättringar där, så nu väntar vi i 
riksdagen bara på en bra proposi-
tion om detta. En ny ANDT-strategi 
kommer mot slutet av året och där 
hoppas jag att WHO:s tobakskon-
vention återfinns. 

Inom VISIR väntar vi också på 
detta och hoppas verkligen på att 
det inte blir någon långbänk - eller 
diskussion om att opinionen inte ä 
r riktigt mogen… 

Arne Stråby

Barbro i talarstolen på Läkarsällskapet
med Tobacco Endgame.
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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. 

OMSKOLAN
Föräldrarnas aBCallt

8
timmars sömn 

– minst!/s.12

Tema:Läslust 
+Zlatan/s.10

Fett cool/s.32

Fototävling/s.41

Sportlovskul/s.52

vi gör det enklare att vara skolförälder!

n
um

m
er

 1
 2

01
4

e upp i backen!

Prenu-
merera
gratis!

sid.8 
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VISIR:s lokalförening på 
Gotland har liksom tidigare år 
uppmärksammat den tobaksfria 
veckan 47 (17/11–21/11).

Under hela veckan hade föreningen 
VISIR Gotland ett informationsbord 
med broschyrer och skärmutställn-
ing på Almedalsbiblioteket. Det 
skedde i samarbete med specialist-
sjuksköterskan Mona Wahlgren vid 
tobakspreventiva mottagningen vid 
Visby lasarett. 

VISIR-medlemmar bemannade 
utställningen varje dag mellan klock-
an 13 och 16. På bilden ser vi Folke 
Frendin och Ingegerd Alstermark.

På den internationella KOL-dagen 
den 19/11 deltog föreningen Hjärt-
Lung Gotland, som bland annat 
informerade om KOL-skola (med 
sjuksköterska och sjukgymnast) i 
aulan vid Visby lasarett.

Föreningen har deltagit i sam-
manträde i ANDT-nätverket på 
länsstyrelsen. Vi har även gott 
samarbete med fritidsgården PUMA. 
Fritidsledaren Sandra Othberg som 
jobbar på PUMA är också medlem 
i föreningen VISIR. VISIR Gotland 
har sitt årsmöte den 4 mars 2015.

Folke Frendin

Aktiviteter på Gotland

Folke Frendin och
Ingegerd Alstermark

VISIRs aktiva förening på 
Gotland har uppvaktat AB 
Gotlandshem om behovet av 
helt rökfria hyreshus. Och nu 
har man blivit bönhörd!

Gotlandshem har beslutat att ett 
nybyggt hyreshus i Visby ska vara 
rökfritt. Ett rymligt hus med fyra 
våningar och 24 lägenheter kommer 
att ha rökförbud i hela huset. 

Ännu gladare blir vi när vi hör att 
en av dem som flyttar in där är spe-
cialistsjuksköterskan Mona Wahl-

gren, en känd profil i arbetet mot 
rökning på Gotland - och givetvis 
medlem i VISIR. 

- Jag flyttar in där i november, 
så det blir en julklapp att få bo helt 
rökfritt, säger Mona.

Det är bara att gratulera vår fören-
ing på Gotland med Folke Frendin i 
spetsen och naturligtvis Mona själv. 
Varmt tack för allt ert arbete! 

Arne Stråby

Rökfritt hus i Visby

Mona Wahlgren
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NÄTVERKET FÖR TOBAKSPREVENTION
VISIR
tfn 08-591 28 211www.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

Tandvård mot tobak
tfn 08-669 81 58 www.dentistryagainsttobacco.org

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

Psykologer mot Tobak
Tfn 08-669 81 58 www.psychologistsagainsttobacco.org

Tobaksfakta- OberoendeTankesmedjan
www.tankesmedjan@tobaksfakta.se

Svenska NCD-nätverket
(non communicable diseases – icke smittsamma sjukdomar)

TPLR- Tobaksprevention i Landsting och Kommuner
e-post margareta.pantzar@lul.se

Studien visar att ungdomar som 
börjar använda snus tidigt, de som 
har en mindre negativ attityd till 
rökning och även de som har låg 
självkänsla i årskurs sju har en 
ökad risk att vara rökare när de 
lämnar gymnasiet. Enligt studien 
har dessa ungdomar tre gånger 
ökad risk att bli rökare, jämfört 
med de ungdomar som inte har 
testat snus.

En fjärde faktor av betydelse för 
risken att bli rökare är kön. Flick-
orna var när de lämnade gymnasiet 
oftare rökare än pojkarna, ca 28 % 
mot 20 %. 

Junia Joffer, doktorand vid 
enheten för epidemiologi och global 
hälsa, Umeå universitet, samt utre-
dare i folkhälsofrågor vid Lands-
tinget Dalarna, som är studiens 
huvudförfattare, anser att samban-
det mellan tidigt snusbruk och sen-
are rökning är särskilt intressant.

– I studien ser vi ett tydligt sam-

band mellan ett tidigt snusbruk 
och framtida rökning. Därför är 
det viktigt att vi nu breddar snus-
debatten. Istället för att den bara 
ska handla om snusets skadeverkn-
ingar i kroppen eller om att snus 
kan bidra till rökstopp hos vuxna 
är det viktigt att vi även beaktar 
att snusande verkar öka risken för 
unga att bli rökare, säger Junia Jof-
fer.

Hon anser vidare att resultaten 
av studien är betydelsefulla som 
underlag i det tobaksförebyggande 
arbetet. Fyndet om snus som risk-
faktor bör beaktas när man skriver 
policydokument för tobaksbruk i 
samhället.

– Min uppfattning är att vi istäl-
let för att prata om rökfria skol-
områden måste agera för att skapa 
helt tobaksfria skolområden, säger 
Junia Joffer.

Från pressmeddelande,         
redigering Arne Stråby

Snus - en inkörsport till rökning

Junia Joffer
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Snusande, en mindre negativ attityd till rökning och låg självkänsla 
ökar risken för att ungdomar ska bli rökare innan de går ut gymnasiet. 
Det konstaterar forskare i en studie där de har följt hälsan hos en 
grupp svenska ungdomar.
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NATRIUM

FLOD N A
ANDRÉ TAN-
NERBERGER

GIVARE A T B
CISTERN

A
FÅGEL

MINSANN
JODÅ G J U S E

SMIL
ÄTT  PÅ

ENGELSKA S K R A T T

J U N A R K O T I K A
BORT

O M
HAR -
DJUR K A N I N E

I
DENNA

TID N U

RUNT BIKINI

S T R A N D D R Ä K T

Lösning korsord nr 3-4 2014

Lösning
barnkryss nr 3-4 2014

Vinnare
Höst- och vinterkryss nr 3-4  

Grattis,
dubbel trisslott till:
Sandra Othberg, Slite                     
Gunnie Westman,
Örnsköldsvik   
Ingegerd Härnelius,
Enköping    

Dagsläget: Hälsominister Gabriel Wikström har nu sagt att 
det behövs krafttag mot tobaken.

Folkhälsoinstitutets förslag om rökfria miljöer är under 
beredning, men han säger inte vilka förslag som ska gå till 
riksdagen eller när. Detta ska utredas genom tilläggsdirektiv.

I Stockholm har dock SL redan beslutat att perronger för 
tunnelbana och pendeltåg ska vara rökfria även utomhus. 
Detta gäller redan nu, men anslag om förbud och borttagande 
av alla askkoppar har ännu inte hunnit genomföras.

Arne Stråby

Rökfria miljöer

HUVUD-
BONAD

COM-
PACT
DISC

ROLF
JOHNSSON TORR SLÄPA

HALS-
DUKAR S C A R F S 

G O D SYNORGAN J U L

C
VISIR´S
EGEN

CARLSSON L Ö
KAROLINSKA
INSTITUTET

OLJUD K I

O C H G O T T

N A
GREKISKT

A
GRIPA A L F A

N Y T T 2015 Å R

Y
TILLVÄGA-

GÅNGS-
SÄTT T A K T I K

Gilla oss
på facebook
www.facebook.com/visir.visominteroker
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TÄVLING De tre först öppnade rätta lösningarna vinner varsin dubbel trisslott med miljonchans. Posta ditt 
korsord med ifyllt namn och adress senast den 25 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 han löst korsordet!

Namn:

Adress:

FRUSET
VATTEN

RELIGION EDAMER FLICK -
NAMN

KARP - 
FISK

PRONOMEN

"VISAR 
NUKLEOTID
SEKVENSEN

FÄRSK

EGENSKAPS
ORDS-
TYPEN

BARNBOK

ORT  I
UPPLAND

VÄSTER-
NORRLAND

TOBAKS-
BEROENDE-

MEDEL

DAN
LIND

INGA  ALM

FORM AV
DIET

LARS  RÅDE

VÅR TID

VATTEN-
DRAG

FRAM-
KALLA

BOJA
ENTAL

BARNBOKS-
TITEL UTAN I

STUVNING

NY

KRAFT

LÄRAN  OM
KROPPENS 
JÄMNVIKT

FLICK -
NAMN

LÖVTRÄD

BARNBOKS-
TITEL "UTAN 

PÅ"

DAG
RASK ETIK

SVERIGES
RADIO

HOLME

ANDE

ORPHEI
DRÄNGAR

REGLER

STELBENTA

RÅDANDE
PRONOMEN

LOKAL VATTEN -
VÄXT

EUROPA
MÄSTER-

SKAP

MAS

UTAN  AN-
MÄRKNING

HÖGT
BERG

ALF

VÄRDELÖSE

FÅGEL

IDROTTS -
KLUBB ENTAL LÖVTRÄD

RÖNTGEN-
UNDERSÖKA

BRÖST

VATTEN -
DRAG

SAMMAN -
VIGAS

HÄLSOSAM PARKERING

Korsord nr 1 2015



 

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 lokalföreningar bedriver VISIR ett informations- och opinionsbildande 
arbete runt om i landet.

Bli medlem nu!
Årsavgift som inkluderar 4 nr av VISIR Aktuellt, huvudmedlem 180 kr, familjemedlem 30 kr, ungdom upp 
till 26 år 0 kr (födelsetid och e-mail adress måste anges), skolor och organisationer 300 kr.
Prenumerationspris 300:-/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

Riksförbundet VISIR 
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Välkomna till
förbundsmöte 22 mars

Riksförbundet VISIR håller

Förbundsmöte i
Hälsans Hus, Stockholm

söndagen den 22 mars kl 12-15

Välkomna till en stimulerande träff och viktiga diskussioner om VISIR och framtiden! 

Kolla in!
En sluta röka app för unga

www.umo.se/fimpaaa


