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Agneta Alderstig
Förbundsordförande i VISIR

Bra start på det nya året!
Det nya året har börjat med många 
bra möjligheter. Regeringen föreslår 
förändringar som är den största 
reformen på tobaksområdet sedan 
krogen blev rökfri 2005. För att 
genomföra EU:s tobaksprodukt-
direktiv lägger regeringen nu fram en 
proposition. Åtgärderna som föreslås 
är flera, allt för att minska rökningen, 
framför allt bland ungdomar samt att 
skapa en mer jämlik hälsa. I början 
av förra året fick tobaksutredningen 
i uppdrag att se över möjligheten 
att införa exponeringsförbud av 
tobaksprodukter, neutrala tobaksför-
packningar och fler rökfria miljöer. 
Utredningen har nu just kommit 
och föreslår bland annat rökfria 
uteserveringar men inte neutrala 
tobakspaket.

Jag välkomnar folkhälsominis-
tern Gabriel Wikströms medverkan 
i God morgon Sverige den 8 februari 
när han talade om olika åtgärder 
mot rökning och med målet Tobacco 
Endgame-Rökfritt Sverige 2025. Det 
är inte acceptabelt att 12 000 per-
soner i vårt land dör varje år i förtid 
på grund av rökning och att 100 000 

personer insjuknar i rökrelaterade 
sjukdomar. Tre av fyra rökare vill sluta 
och dessutom är samhällets kostnader 
cirka 30 miljarder kronor per år. 

Att förhindra att barn och ung-
domar ska hamna i tobaksberoende 
och för att skydda barn och ung-
domar från tobakens skadeverknin-
gar infördes lagen om rökfria skol-
gårdar 1994. Trots detta röks det 
dagligen på våra skolgårdar. Läns-
styrelsen Västra Götaland har till-
sammans med kommuner bedrivit 
ett utvecklingsprojekt för att ta 
fram relevanta verktyg för att öka 
och stärka det förebyggande arbetet 
och tillsynsarbetet med inriktning 
på rökfria skolgårdar. Den 9 mars 
är jag inbjuden att föreläsa på Läns-
styrelsen Västra Götalands seminar-
ium kring ”Lärdomar av förebygg-
ande arbete med fokus på rökfria 
skolgårdar”. Seminariets målgrupp 
är handläggare av rökfria miljöer, 
drogförebyggande samordnare och 
folkhälsoplanerare. 
Allt fler människor drabbas av 
cancer. Rökning ligger bakom 
vart sjätte dödsfall i cancer.  VISIR 

är en av Cancerfondens 28. Som 
representant för VISIR var jag 
inbjuden till Cancerfondens TV 
sända insamlingsgala ”Nej till 
cancer” på Cirkus den 11 januari. 
Var tredje person i Sverige får ett 
cancerbesked någon gång i livet 
och många fler berörs. Vi behöver 
bli fler som säger Nej till cancer så 
att forskningen får ännu mer stöd 
och inför framtiden säga ”Nej till 
tobak”.

Trots minskade bidrag från 
Folkhälsomyndigheten ser jag fram 
emot vårens arbete på VISIR. Vi 
planerar utveckling och framtagning 
av en folder om rökfri Ramadan och 
insatser kring rökfria bostäder. 

Agneta Alderstig

Omslag: IngImage
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Föreningen VISIR Gotland brukar 
vara flitigt verksam under den 
rökfria veckan 47 i november.

Så var det också i år och skedde 
i samarbete med specialistsjuk-
sköterskan Mona Wahlgren vid 
tobakspreventiva mottagningen vid 
Visby lasarett. Ett informationsbord 
med broschyrer och skärmutställn-
ing fanns på Almedalsbiblioteket 
varje dag. 

Tobaksfria veckan på Gotland

På bilden ser vi Folke Frendin och 
Ann-Marie Franzon.

Den 8 februari medverkade 
hälsominister Gabriel Wikström 
(S) och riksdagsledamoten Emma 
Henriksson (KD) i Gomorron 
Sverige för att diskutera åtgärder 
mot rökning.

Reger ingen lägger  f ram en 
proposition med lagförslag som ska 
innebära att Sverige anpassar sig till 
vad som krävs i Världshälsoorgani-
sationen WHO:s tobakskonvention.

Regeringen vill samtidigt ställa 
sig bakom den målsättning om ett 
rökfritt Sverige 2025 (Tobacco End-
game) som länge har krävts av mån-
ga organisationer, bland dem givet-
vis Riksförbundet VISIR. Visserligen 
räknar man där inte med ett totalt 
stopp för all rökning, men man drar 
gränsen vid högst 5 % rökare. Detta 
bör vara möjligt att uppnå. 

Det är förstås ett glädjande bud-
skap, och vi hoppas verkligen att det 
blir verklighet. I ett samtal i Gomor-
ron Sverige intervjuades Wikström 

och Henriksson om detta. Man var 
överens om mycket, men Henriksson 
hade vissa invändningar mot lagstift-
ningen om rökfria utomhusmiljöer. 

På bilden ser vi hur det såg ut i 

TV-rutan med den väldiga symbolen 
för rökförbud som bakgrund.

Arne Stråby

Regeringen stöder Rökfritt Sverige 2025

Från TV programmet Gomorron Sverige som sändes 8 februari.
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Det har nu gått 30 år sedan man 
införde rökfritt på inrikesflyg i 
Sverige. Enligt uppgift ska det ha 
varit det första steget mot vad som 
nu har blivit det normala i världen.

Sådana beslut har ofta ett visst 
samband med rökvanor hos den 
högsta ledningen. I början av 80-talet 
hade samhället visserligen kommit 
en bra bit på vägen mot att skilja 
på rökare och icke-rökare, både i 
allmänna lokaler och på arbetsplat-
ser. Men högsta chefen för Linjeflyg 
var storrökare, och han hade för sig 
att rökning och flyg hörde ihop.

Men så fick man 1984 en ny 
direktör, Christer Magnusson. Han 
var inte rökare och mera lyhörd för 
krav som ställdes, både från passag-
erare och från företagets egen läkare 
Erik Norberg.

Man hade börjat lite smått med att 
dela på platserna. Det fanns skyltar i 
planet som visade var man tänkte sig 
att rökning kunde förekomma och 
var man inte skulle röka.

Med en gemensam luftvolym i 
kabinen var det förstås en dålig lös-
ning. Röken spreds till andra plat-
ser, så någon rökfri luft fanns inte 
tillgänglig. 

Efterlevnaden kunde också vara 
dålig. En gång jag särskilt minns 
åkte jag någonstans med flyg i tjän-
sten och valde förstås den ”rökfria” 
delen av kabinen. Men där var en 
rökare i närheten som blossade 
ogenerat. 

Jag uppmärksammade flygvärdin-
nan på detta och väntade att hon 

skulle säga till honom. Men det ville 
hon inte. ”Det är bara en rekom-
mendation från Linjeflyg” sa hon! 
Jag borde förstås då ha bett att få 
tala med Linjeflygs representant på 
flyget, och jag borde ha frågat efter 
hennes namn, så att jag kunde vända 
mig till Linjeflyg och fråga hur de ser 
på personal som inte är lojal med 
bolagets beslut.

Men det blev inte av, och jag inser 
förstås att hon var rökare själv. Det 
har framkommit att när Linjeflyg 
äntligen började inse att de rentav 
kunde vinna både passagerare och 
arbetsmiljö på att ha rökfritt, då var 
personalen inte så intresserad. Det 
var nog så att de ofta rökte själva. 
På utrikes flygningar kom de över 
cigaretter billigt och hade råd att 
röka rätt mycket.

Men när Linjeflyg äntligen kom 
till skott och införde helt rökfria 

flygningar i januari 1986, då visade 
det sig att de flesta tyckte att det 
blev bra. Det är samma mönster 
som vi senare såg på restauranger. 
När förslag om helt rökfritt kom, 
då såg många nästan branschens 
undergång framför sig. Men när det 
väl var infört, då tyckte de flesta att 
det blev bra. Det kom fler gäster, 
och man sparade in på städning och 
på borddukar som inte längre fick 
brännmärken.

Nu är det snart bara en bastion 
kvar för rökarna: uteserveringar. 
När kan vi få rökfritt där? Vad säger 
hälsominister Wikström? 

Arne Stråby

Presstopp: Rökfria uteserveringar 
har just nu föreslagits av en utredare. 
Då väntar vi bara ett regerings-
förslag!

Rökfria flyg 30 år
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I december gästades Sverige 
av professor Luke Clancy, 
tobaksförebyggande pionjär 
och expert från Dublin Universi-
ty, Irland. Vid ett seminarium i 
Riksdagshuset berättade han om 
arbetet med att få ett rökfritt Irland 
2025. En avsikt med hans besök 
var att stödja opinionsbildnin-
gen för ett politiskt beslut om en 
liknande strategi för rökningen i 
Sverige, Rökfritt Sverige 2025. 

I hans hemland har regeringen 
redan satt ett sådant mål, och man 
har kommit längre än i Sverige. 
Precis som det mål som diskuteras i 
Sverige, handlar det irländska målet 
om att få ned rökningen till högst 
fem procent.
Långt innan detta mål sattes var 
Irland 2004 först i världen med 
rökförbud på alla arbetsplat-
ser inomhus – inklusive pubarna. 
Rökfria pubar betraktades länge 
som en utopi i Irland. Men det 

irländska förbudet en succé. Tio år 
efter dess införande var det dags att 
gå vidare. Det visade sig möjligt att 
få politikerna med på noterna.

Arne Stråby
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Seminarium i Riksdagshuset

Luke Clancy berättar om 
tobaksfritt Irland. Till höger 

Göran Boëthius.

NÄTVERKET FÖR TOBAKSPREVENTION
VISIR
www.visominteroker.se

Cancerfonden
www.cancerfonden.se

Hjärt-Lungfonden
www.hjart-lungfonden.se

A Non Smoking Generation
www.nonsmoking.se

Lärare mot tobak
www.lararemottobak.se

Läkare mot tobak
www.doctorsagainsttobacco.org

Sjuksköterskor mot tobak
www.sjukskoterskormottobak.se

Mun- & Halscancerförbundet
www.mhcforbundet.se

Tandvård mot tobak
www.dentistryagainsttobacco.org

Yrkesföreningar mot Tobak
http://www.tobaccoorhealthsweden.org/lankar/
tel. 09-669 81 58

Astma- och Allergiförbundet
www.allergia@astmaoallergiforbundet.se

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak
www.psykologermottobak.org

Tobaksfakta- OberoendeTankesmedjan
www.tankesmedjan@tobaksfakta.se

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

TPLR Tobaksprevention i Landsting och Regioner
ywonne.wiklund@vll.se
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Vi som arbetar mot tobak möter 
ibland namnet och personen 
Barbro Holm Ivarsson. Hon är 
ordförande i Psykologer mot 
Tobak och även nu i Yrkesfören-
ingar mot Tobak. Men hon är 
också verksam som författare och 
har skrivit flera böcker inom ”vårt 
område”. 

Det finns skäl att presentera henne 
lite närmare för VISIR, så jag har 
ställt några frågor till henne. Vi kan 
börja med hennes bakgrund:

- Jag blev färdig psykolog för 20 
år sedan, efter en karriär som jurist. 
Redan under studierna, började jag 
jobba på Tobaksavvänjningsklinik-
en vid Huddinge Sjukhus, som sedan 
blev Centrum för Tobaksprevention. 
Jag tyckte området var spännande 
redan från början.

Har du rökt själv någon gång?

- Ja, jag hade rökt i nästan 20 år och 
haft jättesvårt att sluta, men vid det 
laget hade jag varit rökfri i 8 år – och 
nu är det 30. Mina erfarenheter av 
att försöka sluta var till stor hjälp 
i arbetet och när jag skrev mina 
självhjälpsböcker ”Fimpa dig fri” 
och ”Sluta röka och snusa på 4 
veckor”. 

- År 2004 gick jag över till Statens 
Folkhälsoinstitut och arbetade under 
två intensiva år med det första av två 
stora nationella tobaksuppdrag. Det 
var en rolig tid som gav många goda 
resultat, särskilt rökfria restaurang-

er. Kriminalvården antog också en 
tobakspolicy och utbildade tobaks-
avvänjare med min hjälp. Intresset 
för att sluta röka hos fångarna var 
överraskande stort, och 350 fimpade 
bara under de första två åren! Men 
när myndigheten utlokaliserades till 
Östersund följde jag inte med utan 
blev konsult. 

-Socialstyrelsens Nationella Rikt-

linjer för Sjukdomsförebyggande 
metoder har fått stor betydelse för 
att få vården att arbeta mera med 
ohälsosamma levnadsvanor, och jag 
har haft förmånen att få vara med 
under hela arbetet. 

- Jag är också verksam som utbil-
dare och författare. Förutom de 
böcker jag nämnde har jag varit 
redaktör för en lärobok om tobaks-

Barbro Holm Ivarsson:

Vi satsar på ”Rökfritt 2025”

Barbro Holm Ivarsson 
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avvänjning och skrivit en lärobok om 
sjukdomsförebyggande metoder och 
flera böcker om motiverande samtal, 
bland annat om tobak. Dessutom 
en del rapporter om tobakspreven-
tion för Folkhälsomyndigheten och 
Yrkesföreningarna. Psykiatrin är det 
område där jag föreläser mest idag. 

-Du har hållit på en del med 
E-cigaretter?

- Ja, de är det mest omtumlande 
som hänt på tobaksavvänjningsom-
rådet sedan jag började. Elektroni-
ska cigaretter, E-cigaretter, delar 
experter och forskare i två läger. 
Ingen kan idag säga om nettoeffek-
ten av E-cigaretter på rökningen 
kommer att bli positiv eller negativ. 
Nu har Högsta förvaltningsdom-
stolen meddelat i en dom att de inte 
är att betrakta som läkemedel. Det 
beror på att de vetenskapliga studier 
som finns inte tillåter några säkra 
slutsatser om deras effekter och 
betydelse vid rökavvänjning. Då ska 
de regleras enligt tobakslagen, trots 
att de inte innehåller tobak.

- Om man ska se lite bakåt så 
mötte jag i mitt arbete många som 
var engagerade i Yrkesföreningar 
mot Tobak. Jag och Margareta 
Pantzar kom på idén att vi borde 
bilda en förening för beteendevetare, 
och det blev Psykologer mot Tobak. 
Flera kollegor var intresserade, och 
år 2000 drog vi igång med mig som 
ordförande. 

-Just nu är vi glada över att 

regeringen har ställt sig bakom 
Tobacco Endgame – Rökfritt Sver-
ige 2025, som vi har arbetat inten-
sivt för. Jag är övertygad om att vi 
år 2025 kommer att ha nått målet 
med mindre än 5% dagligrökare. 
Nu är det 10 %. Då tycker jag vi alla 
ska samlas till en jättefest. Vi ideella 
föreningar har gjort en enorm nytta 
i arbetet, inte minst VISIR, som är 
den äldsta ideella föreningen inom 
tobaksprevention.

Ja, VISIR står förvisso bakom 
både den förhoppningen och det 
förslaget. Barbro är förstås medlem 
hos oss.

Arne Stråby Barbro berättar om E-cigaretter hos  
Svenska Läkarsällskapet.
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Barbro visar en av sina böcker vid LUFT-konferens i Umeå. 
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En en våra medarbetare såg en 
jättebra insändare från Victoria, 12 år, 

i tidningen Metro den 2/9 2015. Vill 
du skriva till mig och berätta om dina 

erfarenheter av rökning? Dina föräldrar 
kanske röker, eller någon kompis?  

Hur ska man få dem att sluta?

Franciska Sieurin-Lönnqvist har 
avskytt rökning ända sedan hon 
var liten. Nu ska hon skriva på 
VISIRs sida för barn och unga. 
Skriv gärna till henne och berätta 
om dina egna erfarenheter av 
rökning!

Idag får alla som är under 26 år bli medlem gratis i VISIR!

Mamma!

Du luktar

rök

Snälla pappa
– Rök inte på mig!

Morfar!
du kan få min

veckopeng
om du 
SLUTAR RÖKA!

FÖR BARN OCH UNGA

Det här vykortet hittade min son när han var ute med sin 
skola på en ut ställ ning för länge sedan. Det var en kampanj 

mot rökning. Rätt bra tycker jag.

Mailadress: arkeobild@telia.com
Postadress: Baldersvägen 7
 182 35 Danderyd

När jag var i 12-årsåldern läste 
jag ”Lill-Allers” som var en liten 
tidning för unga inuti Allers. Där 
blev jag medlem i VISIR-klubben. 

Det kändes skönt att vara med 
i klubben eftersom båda mina 
föräldrar rökte och jag kände mig 
ganska ensam om mina åsikter. Jag 
kunde läsa små artiklar om rökning 
och hur skadligt det är. 

I gymnasiet rökte många och det 
var svårt att stå emot grupptrycket. 
Som tur var hade jag en kompis som 
tyckte likadant som jag. Då var det 
lättare att stå emot. Om man lyckas 
stå emot i skolåldern är det mycket 
lättare sedan när man blir vuxen. 
Man ska aldrig börja!

Varför började du röka?
Jag försökte intervjua min mamma 
en gång om varför hon hade börjat 
röka. Hon kunde inte riktigt svara 
på frågan, för hon tyckte nog 

egentligen inte att det var särskilt 
gott. Hon hade börjat någon gång 
i sin ungdom när det var väldigt 
vanligt att alla rökte. Sedan träffade 
hon min pappa, och han hade rökt 
sedan han var 11 år, så då fortsatte 
dom väl av bara farten. Men en dag 
fick pappa ont i hjärtat och doktorn 
sade åt honom att sluta röka. Det 
tyckte han var jättesvårt! Han hade 
ju rökt nästan hela sitt liv!

Då visade det sig att mamma 
bara hade rökt för att hon skulle 
sällskapa med pappa… Dumt, eller 
hur? Hon tyckte egentligen att det 
var ganska äckligt att röka. Så, när 
jag var 19 år lyckades jag äntligen 
övertala henne att sluta. Vi tum-
made och skakade till och med hand 
på det, och hon började aldrig igen!

Med pappa var det svårare, men 
till slut slutade han. Men vid det 
laget var han ganska sjuk.

Franciska berättar...

Här bildas ett ord på 
en miljöorganisation
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KNEP OCH KNÅP
Korsord

Har du några skämt om rökning? 
Skicka gärna till mig så kan vi 

publi cera det i nästa Visir-aktuellt!

Idag får alla som är under 26 år bli medlem gratis i VISIR!

Den här snygga affischen gjordes 
på 1970-talet av Abram Games, 
en brittisk grafisk formgivare.

Du ser väl likkistan som göms 
i handen? Visst har han lyckats 
ganska bra med att skicka ett 
budskap till oss alla på ett enkelt 
men tankeväckande sätt?

Tycker du att det är roligt att 
teckna eller måla? Skicka gärna din 
teckning till mig! Då kanske den 
kan komma med i nästa nummer 
av VISIR klubben!

Det enda kravet är att det ska 
handla om rökning och hur man 
ska få andra att aldrig börja röka. 
Eller något annat som du tycker är 
viktigt som har med rökning att 
göra.

Vilken miljöorganisation 
är vi ute efter? 
Skicka svaret till:  
arkeobild@telia.com senast 
20 maj så kan du vinna en 
rolig pin.
Skriv ”Visirklubben” i  
ämnesfältet.

FÖR BARN OCH UNGA

Kommer du på något mer ?

Ada står bakom en man som röker i spårvagnen.
Ada: – Man får inte röka här! Om ni inte slutar så ropar jag på 
konduktören! Ni får gå av om ni ska röka. 
Mannen ska gå av men Ada står ivägen så hon måste gå av först. 
När hon sen kommer in i vagnen igen så krävs hon på en ny avgift.
Ada: – Jag har betalt, jag har bara varit ute och släppt av en 

rökare!

Göteborgsskämtet

© Estate of Abram Games, www.abramgames.com

Titta på rökmolnet här uppe 
på sidan.
Vad kan rökning leda till för 
negativa saker?
Några av de orden passar in i 
korsordet.

Skicka in din teckning!
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jag ”Lill-Allers” som var en liten 
tidning för unga inuti Allers. Där 
blev jag medlem i VISIR-klubben. 

Det kändes skönt att vara med 
i klubben eftersom båda mina 
föräldrar rökte och jag kände mig 
ganska ensam om mina åsikter. Jag 
kunde läsa små artiklar om rökning 
och hur skadligt det är. 

I gymnasiet rökte många och det 
var svårt att stå emot grupptrycket. 
Som tur var hade jag en kompis som 
tyckte likadant som jag. Då var det 
lättare att stå emot. Om man lyckas 
stå emot i skolåldern är det mycket 
lättare sedan när man blir vuxen. 
Man ska aldrig börja!

Varför började du röka?
Jag försökte intervjua min mamma 
en gång om varför hon hade börjat 
röka. Hon kunde inte riktigt svara 
på frågan, för hon tyckte nog 

egentligen inte att det var särskilt 
gott. Hon hade börjat någon gång 
i sin ungdom när det var väldigt 
vanligt att alla rökte. Sedan träffade 
hon min pappa, och han hade rökt 
sedan han var 11 år, så då fortsatte 
dom väl av bara farten. Men en dag 
fick pappa ont i hjärtat och doktorn 
sade åt honom att sluta röka. Det 
tyckte han var jättesvårt! Han hade 
ju rökt nästan hela sitt liv!

Då visade det sig att mamma 
bara hade rökt för att hon skulle 
sällskapa med pappa… Dumt, eller 
hur? Hon tyckte egentligen att det 
var ganska äckligt att röka. Så, när 
jag var 19 år lyckades jag äntligen 
övertala henne att sluta. Vi tum-
made och skakade till och med hand 
på det, och hon började aldrig igen!

Med pappa var det svårare, men 
till slut slutade han. Men vid det 
laget var han ganska sjuk.

Franciska berättar...

Här bildas ett ord på 
en miljöorganisation
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Korsord

Har du några skämt om rökning? 
Skicka gärna till mig så kan vi 

publi cera det i nästa Visir-aktuellt!

Idag får alla som är under 26 år bli medlem gratis i VISIR!

Den här snygga affischen gjordes 
på 1970-talet av Abram Games, 
en brittisk grafisk formgivare.

Du ser väl likkistan som göms 
i handen? Visst har han lyckats 
ganska bra med att skicka ett 
budskap till oss alla på ett enkelt 
men tankeväckande sätt?

Tycker du att det är roligt att 
teckna eller måla? Skicka gärna din 
teckning till mig! Då kanske den 
kan komma med i nästa nummer 
av VISIR klubben!

Det enda kravet är att det ska 
handla om rökning och hur man 
ska få andra att aldrig börja röka. 
Eller något annat som du tycker är 
viktigt som har med rökning att 
göra.

Vilken miljöorganisation 
är vi ute efter? 
Skicka svaret till:  
arkeobild@telia.com senast 
20 maj så kan du vinna en 
rolig pin.
Skriv ”Visirklubben” i  
ämnesfältet.

FÖR BARN OCH UNGA

Kommer du på något mer ?

Ada står bakom en man som röker i spårvagnen.
Ada: – Man får inte röka här! Om ni inte slutar så ropar jag på 
konduktören! Ni får gå av om ni ska röka. 
Mannen ska gå av men Ada står ivägen så hon måste gå av först. 
När hon sen kommer in i vagnen igen så krävs hon på en ny avgift.
Ada: – Jag har betalt, jag har bara varit ute och släppt av en 

rökare!

Göteborgsskämtet

© Estate of Abram Games, www.abramgames.com

Titta på rökmolnet här uppe 
på sidan.
Vad kan rökning leda till för 
negativa saker?
Några av de orden passar in i 
korsordet.

Skicka in din teckning!
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VISIR AKTUELLT

LÖSNING HÖSTKRYSS 2015

Vinnare höstkrysset 

Grattis, dubbel trisslott till:

Lars Claesson
Steglitsvägen 11 A, 227 32 Lund

Ylva Zimmerbäck
Tornstorp, 285 40 Markaryd

Ingrid 
Bindekrans
Lidaleden 133
603 81 Norrköping

Manus stopp 20 maj
VISIR AKTUELLT NR 2 

SOMMAREN 2016
Välkommen med idéer, text 
och bilder till kansliet eller 

direkt till redaktören.
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VISIRs lokalförening Stockholm-Uppsala hade sitt årsmöte den 14 
februari där man brukar träffas vid Olof Palmes gata 25.

Förutom styrelseval och andra ärenden bjöds det på förtäring. På bilden 
ser vi från vänster Lennart Berling, Yvonne Berling, Sofia Szpiro, Einar 
Szpiro och Viveka Nyh i den valda styrelsen.  

Årsmöte Stockholm-Uppsala

Ingrid Talu, Lärare mot Tobak har tagit fram skyltar om Rökfri lekpark 
och Rökfri strand tillsammans med Leif Nilsson på företaget SIGN 
Partners skylt och konsult AB. 

Skyltarna är av metall. Uppgifter om storlek och pris kan man få från 
företaget, order@signpartners.se eller telefon 0470-49050.

Våren är ett bra tillfälle att ta kontakt med kommunpolitiker, 
fastighetsägare och bostadsbolag angående rökfria lekplatser och visa 
att det finns skyltar framtagna. Detta för att badstränder och lekplatser 
skall vara rökfria och därmed mindre skräp med fimpar.

Italien lär ha infört rökfria stränder. Kan Italien så kan Sverige!

Agneta Alderstig

Skyltar om rökfritt
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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 20 maj till kansliet eller direkt till redaktören, se sid 2. Namn 
på vinnarna meddelas i nästa nummer av VISIR Aktuellt. Alla som anger födelsetid, är under 26 år och har en 
mailadress blir VISIR-medlemmar oavsett om hon eller han löst korsordet!

Namn:

Adress:

Vårkrysset 2016

*V7 UNDERRÄTTELSEMYNDIGHET
*L7 MILJÖFÖRORENING
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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.visominteroker.se

Riksförbundet VISIR 
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Välkomna till förbundsmötet
Riksförbundet VISIR håller förbundsmöte i Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, Stockholm

söndagen den 3 april 2016 med början klockan 12.00.

Vi tar paus för lunch ungefär klockan 13, och sedan blir det någon föreläsning.
(Arvid Öhlin, eventuellt någon mer)

Mer information läggs ut på hemsidan www.visominteroker.se

Varmt välkomna!

Påminnelse om medlemsavgiften
Vi vill också påminna om medlemsavgiften för 2016

Gilla oss på facebook
www.facebook.com/visominteroker

Huvudmedlem: 180 kr
Familjemedlem: 30 kr
Ungdomsmedlem (upp till 26 år): 0 kr
Ständig medlem: 1500 kr
Organisationsmedlem: 300 kr


