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Ordföranden har ordet

Agneta Alderstig
Förbundsordförande i VISIR

Önskar alla en skön sommar!
Vårt land har en tid badat i 
sommarvärme, sol, blommor och 
fågelsång. Även uteserveringar 
blomstrar så här års med många 
rökande gäster. Förhoppningsvis 
slipper vi framöver rökning på 
uteserveringar och lekparker. Det 
finns förslag från regeringen om fler 
rökfria allmänna platser utomhus i 
Tobaksdirektivsutredningen, vilket 
vi välkomnar. 

Det är mycket hedrande att VISIR 
är en av instanserna för remis-
sen ”En översyn av tobakslagen”. 
Mycket tid går åt till att läsa och 
slutligen skriva remissvar. Det ska 
vara klart till den 1 juli 2016.

Regeringen har också antagit 
en ny samlad nationell strategi för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (ANDT) 2016-
2020. Detta ger oss nya möjligheter 
att utveckla tobaksarbetet.  Läns-
styrelserna kommer under maj/
juni att anordna seminarier kring 
strategin och de stora utmanin-
garna de kommande åren. VISIR:s 
styrelseledamöter kommer att delta 
på dessa seminarier.

Jag var inbjuden till VISIR Got-
lands 40-års jubileum den 28 april. 
Det var ett trevligt och givande 
årsmöte med efterföljande mid-
dag och föreläsning av bland annat 
region Gotland. Det var härligt att 
träffa så många medlemmar aktiva 
i VISIR. Läs mera sidan här intill.

Tobaksfria dagen den 31 maj har 
som tema ”Neutrala paket - nu!”. 
WHO har valt årets tema för att få 
världens länder att förbereda sig 
för att införa neutrala och stand-
ardiserade tobaksförpackningar. Vi 
anser att tiden är mogen nu, och 
processen har startat. Tobaksfak-
tas seminarium i Stockholm belys-
er dels neutrala förpackningar och 
erfarenheter från införandet i Aus-
tralien och dels migrationen och 
folkhälsan - kulturella, etiska och 
praktiska aspekter i tobakens värld. 
Till detta seminarium är jag inb-
juden att föreläsa om Rökfri Rama-
dan 2016. Ett viktigt och intressant 
arbete för oss. 

En annan grupp i samhället som 
röker mer än genomsnittet är per-
soner med psykisk ohälsa. Jag är 

inbjuden att prata tobak och sluta- 
röka-stöd den 8 juni på Fontän-
huset i Stockholm. Fontänhuset är 
en dagverksamhet för personer med 
psykisk ohälsa. Jag ser fram emot 
att träffa husets medlemmar och 
personal.

Jag önskar er alla en skön och 
härlig sommar!

Agneta Alderstig

Omslag: IngImage
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TV 4 har serverat ett antal deckare 
som bygger på böcker av Maria 
Lang, eller Dagmar Lange som 
hon hette i verkligheten. Hon 
levde 1914-1991 och skrev mer 
än 40 detektivromaner under åren 
1949-1990. Hon hade ett civilt yrke 
också som lärare och studierektor 
i Stockholm. 

Det är sex av hennes böcker 
som har visats under lika många 
söndagkvällar. Jag har läst några 
av hennes böcker. Visst kan man 
uppleva spänning i dem, även om 
det inträffar osannolikt många mord 
i en liten krets av människor. Men 
efter att ha sett en av dem i TV 4 
undrar man helt osökt: Var det 

verkligen så där mycket rökande i 
böckerna?

Nej, jag tror inte det. Jag tror att 
regissören har fått för sig att man 
skapar en 50- och 60-talsmiljö 
genom ett omåttligt rökande i tid 
och otid. Aldrig någonsin en rep-
lik om ”varför röker du så mycket 
nu?”, ”måste du röka nu igen?”, 
aldrig minsta hänsyn till omgivnin-
gen. Och i allra värsta fall kunde 
det finnas någon form av sponsring 
i bakgrunden… 

Det måste vara regissören som 
har bestämt detta: ”Ni måste röka 
mycket mer i filmen än i böckerna. 
JAG tycker att det är bra, JAG tyck-
er att det ser världsvant ut…”

Och vem är det då? Jag har letat i 

TV-programmen och på nätet men 
får inte fram något namn på regis-
sören. Ja, det kanske är bäst så, bäst 
att glömma. Han eller hon har gjort 
ett uselt jobb.   

Arne Stråby

Rökigt i TV 4

VISIR Gotland har haft årsmöte 
och 40-årsjubileum den 28 april i 
Visby. Ordförande Folke Frendin 
hälsade ett 20-tal medlemmar 
välkomna. VISIRs förbundsord-
förande Agneta  A lders t ig 
gästade föreningen och var även 
ordförande för mötet.

Föreningen VISIR Gotland har 
haft vikande medlemsantal och 
förklarades nu vilande. Men man 
har kvar en VISIR-grupp med 
Folke Frendin som samordnare. 
Även i fortsättningen ska man 
samarbeta med andra organisation-
er i tobaksfrågan och ha aktiviteter 
under Almedalsveckan.

Folke Frendin

Sune Lindqvist och Margareta Swartling underhöll med 
musik och sång. Vid bordet Folke Frendin.

Bild från film på TV4

VISIR Gotland vilande men består ändå
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Vid årets förbundsmöte utsågs tre förtjänta medlemmar till hedersmedlemmar på livstid: Dick Jansson, 
Uppsala, Folke Frendin, Visby och Astrid Zweiniger, Kristianstad. I höstas fick även Anders Leckne, Vreta 
Kloster, denna uppskattning. 

Nya hedersmedlemmar

Dick Jansson var ordförande i VISIR åren 2009-2013. Han växte upp söder om Uppsala och 
flyttade till Uppsala i mitten av 1960-talet. Som tjänsteman i kommunen med fokus på kultur 
och fritid har han lång erfarenhet. Han även har 40 år som fullmäktig (S) i landstinget bakom sig. 

Under Dicks ledning prioriterade VISIR frågan om rökfria bostäder. VISIR skrev då till 
många bostadsföretag för att stimulera intresset för rökfria bostäder
Dick får som nybliven 75-åring ta det lite lugnare, och han har på grund av sjukdom nu avstått 
från styrelsearbetet i VISIR.
Vi är tacksamma för allt arbete han har gjort för oss. 

Folke Frendin är gotlänning från Halla socken. Han kom med i VISIR 1997 och blev 
senare ordförande i VISIR Gotland. Han har verkat för rökfria flerfamiljshus, som också 
har blivit verklighet. 
Folke fyller 80 nästa år men visar inga ålderstecken. Bland aktiviteter nu ingår att förbereda 
40-årsjubileet för VISIR Gotland. Folke och hans medarbetare har arbetat flitigt med att 
hålla informationsbord för VISIR på biblioteket under rökfria veckan i november.
VISIR har alltid uppskattat det arbete som görs för rökfri miljö och för VISIR på Gotland. 
Varmt tack, Folke!

Astrid Zweiniger är född gotländska och växte upp norr om Visby. Senare hamnade hon i 
Kristianstad och blev kvar där. En rökig arbetsplats på kommunens socialförvaltning och 
oförstående chefer födde Astrids engagemang mot rökningen. Hon blev medlem i VISIR 
när föreningen var nybildad och har varit aktiv i VISIR både i Kristianstad och i Malmö.
I början på 1990-talet drev hon ett projekt mot rökning i skolorna. Hon lyckades genom 
utbildning få en skola att bli rökfri, och alla elever fick då VISIR-tröjor. Hon skrev också 
många insändare om rökning i Kristianstadsbladet, bland dem om tobaksodlingarna i 
Fjelkinge. 
Astrid har fyllt 90 nu, en verklig nestor som vi vill hylla för allt hon har gjort för oss.

Anders Leckne började som studerande vid Stockholms Universitet att reagera mot all rökning. 
Han fick kontakt med likasinnade och kom med i bildandet av VISIR. Eftersom han läste 
juridik så fick han i uppdrag att skriva text till stadgar. 
Anders kom att arbeta inom polisen och minns miljön där. Som nybliven polis mådde han 
illa när han satt i konferensrum där rökarna bolmade utan hänsyn. Mycket har ändrats sedan 
dess, och Anders anser att VISIR kan ta åt sig en del ära för det. 
VISIR tackar Anders för vad han har gjort.
Välkommen som hedersmedlem!

Dan Svensson och Arne Stråby
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Efter flera år i utredningskvarnen 
har tobaksutredaren Göran 
Lundahl lagt fram en del förslag 
som kan ge oss ett friskare Sverige 
med mindre rök. Rökförbud på 
offentliga platser som uteserver-
ingar, entréer, i kollektivtrafiken 
och på lekplatser och idrottsan-
läggningar föreslås. Vidare ska 
rökförbud även gälla vattenpipa 
och e-cigaretter. Dessutom 
föreslås förbud mot exponering 
av tobaksvaror där de säljs.

Folkhälsoministern har muntligen 
uttalat sig för en hel del i den vägen. 
Det blir förstås remissbehandling och 
sedan räknar vi med en proposition. 
VISIR och alla likasinnade organisa-
tioner hoppas att den inte blir 
urvattnad utan väsentligen följer 
utredningens förslag.

Men en del moteld är redan på 
gång. Liberala politiker har redan 

talat om förbudsiver, och nyligen 
har en rapport av Mattias Sven-
sson kommit ut på Timbro förlag. 
Svensson kallar Wikström för för-
budsminister och har räknat upp 
15 olika förbud som han vill införa. 
Ja, visst går det att dela upp rökför-
budet på allmänna platser i många 
delförbud om man vill driva en tes 
och skapa upprördhet.

Men jag tror att alla vänner av 
rökfrihet ser att ”förbuden” egen-
tligen handlar om frihet. Frihet att 
slippa utsättas för giftiga, irriterande 
och allergiframkallande ämnen, det 
är mer frihet än förbud. Kan inte en 
liberal inse det?

Ja, vi får se vilka förslag som kom-
mer i ”proppen”. VISIR hoppas att 
Gabriel Wikström står pall och att 
proppen inte dröjer för länge.  

Arne Stråby

Gabriel Wikström

Får en hälsominister vara hälsoaktiv?

Fo
to

: K
ris

tia
n 
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VISIR drog igång som folkrörelse 
mot rökning på 1970-talet. Många 
pionjärer från den tiden lever än 
och en del är aktiva än. Men det 
börjar glesna i leden. Curt Palmer 
var med tidigt och ingick även i 
förbundsstyrelsen. Men nu har 
han lämnat oss, 94 år gammal. Jo, 
visst är det hälsosamt att inte röka. 

Curt var yrkesmilitär, överstelöjt-
nant vid I 21 i Sollefteå. Han var 
med när Riksförbundet VISIR 
bildades 1974, och han bildade 

VISIR-förening i Sollefteå och på 
andra platser och så Västernorr-
lands VISIR-distrikt 1976. Ännu i 
hög ålder var han aktiv. Han sjöng i 
kör, och han medverkade i Valentins 
bok om VISIR, som kom ut vid 
40-årsjubileet 2014. 

Valentin minns honom som kon-
struktiv i umgänget i förbundssty-
relsen. ”Han var socialt företagsam 
och van att föra befäl”.

VISIR tackar Curt för vad han 
har gjort för oss.

Arne Stråby

Curt Palmer har lämnat oss

Curt Palmer
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Till presidium för mötet valdes 
som ordförande Henrik Ripa och 
sekreterare Gert Essle, och de skötte 
förhandlingarna med den äran. 
Mötet gav den avgående styrelsen 
ansvarsfrihet som revisorerna 
föreslagit. Ekonomin visar ganska 
gott läge för 2015, men för det 
nya året kan vi räkna med minskat 
anslag från Folkhälsomyndigheten. 
Medlemsantalet ger också tecken 
till viss oro, även om vi har fått fler 
unga medlemmar.

Styrelsevalet innebar en hel del 
omval men också nya ledamöter 
med viss föryngring. Agneta 

Alderstig omvaldes som ordförande, 
och nya ordinarie ledamöter blev 
Arvid Öhlin och Sissella Helgesson. 

Förslag till nya omarbetade stad-
gar förelåg också till detta. Här 
valde mötet efter en kort diskussion 
att inte ta beslut nu utan låta styr-
elsen bereda frågan vidare.

Vid ett seminarium i Stockholm 
i februari i år redovisades en del 
nedslående fakta om att de statliga 
pensionsfonderna har betydande 
innehav av aktier i tobaksföretag. 
Det känns förstås fel för oss som 
inte röker. Ska våra pensioner vara 
beroende av hur bra det går för 
tobaksföretag att sälja sådant som 
folk dör av?

Vår aktive allt-i-allo Bo Hell-
gren var med på det seminariet och 
agerade utan dröjsmål. Han skrev 
till Pesionsmyndigheten och bad att 
få göra byten så att han inte skulle 
känna sig beroende av tobaks-
företag. Men han fick till svar att 
det går inte!

Förbundsmötet beslöt göra ett 
uttalande om detta, se närmare 
sidan 10.

Som avslutning utnämndes tre 
förtjänstfulla medlemmar till heders-
medlemmar på livstid. Det var Dick 
Jansson, Uppsala, Folke Frendin, 
Visby och Astrid Zweiniger, Kris-
tianstad. Dick var närvarande på 
mötet och fick diplom och blom-

mor som överlämnades av Agneta 
Alderstig.

Efter lunchpausen berättade vår 
nye styrelsemedlem Arvid Öhlin en 
del intressant från sina erfarenheter 
som ambulanssjuksköterska. Arvid 
är även politiskt aktiv som ledamot 
i landstinget för moderaterna.

Stefan Nilsson är styrelseledamot 
sedan tidigare och sitter i riksdagen 
för miljöpartiet. Han ägnade sitt 
föredrag åt den nu aktuella tobaks-
politiken. Det är den just framlagda 
utredningen av Göran Lundahl som 
nu remissbehandlas och sedan ska 
tas upp i riksdagen för beslut.

Arne Stråby

Förbundsmöte
med uttalande om tobaksaktier

Agneta Alderstig presenterar 
verksamhetsberättelsen.

Nye styrelseledamoten Arvid 
Öhlin berättade om att vara 

sjuksköterska i ambulans.

Den 3 april höll VISIR sitt förbundsmöte i Hälsans Hus i Stockholm. Mötet 
innehöll förstås det formella med verksamhetsberättelse, ekonomi och 
val av ny styrelse men också diskussion och beslut om ett uttalande 
om AP-fondernas innehav av aktier i tobaksrelaterade företag. 



7

Stefan Nilsson är styrelseledamot 
och riksdagsman.

Dick Jansson blev hedersmedlem 
och fick diplom och blommor av 

Agneta Alderstig.

Här är den nyvalda styrelsen.
Sittande Agneta Alderstig och Gert Essle, stående

från vänster Sissella Helgesson, Arvid Öhlin, Brith-Marie Delander, Stefan Nilsson och Eva Hedström. 
Ledamöterna Henrik Ripa, Lennart Axelsson och Helena Eriksson saknas här. 

Alla foton: Arne Stråby



   

VISIR KLUBBEN

Franciska Sieurin-Lönnqvist 
har avskytt rökning ända sedan 
hon var liten. Nu skriver hon 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! 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

Den här gången vill jag prata lite 
om vår utemiljö. Hur vill vi ha det 
nu och i framtiden?

Visst är det härligt nu på våren när 
allt blommar och värmen börjar 
komma? Man vill helst vara ute 
hela tiden för att njuta av alla dofter 
från blommorna och av den friska 
luften. 

Men vad händer om man vill sitta 
ute på ett café eller en restaurant? 
Då får man sitta bland alla rökare. 
Det är verkligen inte roligt. Det 
slutar ju med att alla rökare får 
sitta ute i den friska luften och alla 
icke-rökare sitter inne och svettas i 
restauranten. Hur smart är det?

Sedan har vi stränderna. Man vill 
ju gärna bada i sommar när det är 
varmt! Eller hur? Tänk dig att du 
går där på stranden och njuter, du 
kanske vill sola en stund innan du 
hoppar i vattnet och sprider ut din 
handduk på sanden. Men vad ser du 

där? En hög med fimpar som rökare 
har lämnat efter sig! Hur äckligt är 
inte det? 

En idé: känner du någon som 
röker som ska ner till stranden? Ta 
då med en liten burk av något slag, 
helst med lock (en gammal syltburk 
eller liknande går bra). Sedan, när 
rökaren ska fimpa så håller du fram 
burken och säger “Fimpa här!” 
I burken kan det ligga lite sand. 
Sedan kan man slänga fimparna 
på rätt ställe (brännbara soporna).
Locket sopsorteras bland metall och 
glasburken bland glas. Om man är 
riktigt på hugget kan man sätta på 
sig ett par trädgårdshandskar och 
plocka en eller två kassar med skräp 
på stranden. Då får man mycket 
snyggare solbränna än om man 
bara ligger still. Dessutom får man 
motion och mår bättre samtidigt 
som man gör något som är bra för 
naturen!

Franciska tycker till...

När jag var barn
När jag var barn rökte mina föräldrar väldigt 
mycket. Det var ingen då som tänkte på att det 
kunde vara skadligt. Jag minns att min pappa rökte 
pipa ett tag, och han hade olika sorters pipor i ett 
ställ. Dom var väldigt fina tyckte jag, för dom var 
gjorda av olika typer av trä, och hade olika former 
där man kunde se träets ådring. Men så minns 
jag att jag en gång lutade mig fram och luktade på 
dem. -FY vad de stank! Riktigt äckliga var dom. 
Pappa tog hand om dem, putsade dem och gjor-
de rent dem med piprensare. Jag brukade ta hans 
piprensare för att göra roliga gubbar av – det var 
inte så populärt!

Har du några upplevelser 
av rökning? Vad tycker du 
om de som röker och vad 
skulle du vilja säga till dem? 
Skriv gärna till oss här på 
VISIR-klubben och berätta 
vad du tycker! 

Gillar du att teckna? Eller 
rita bilder på datorn? För-
sök hitta på en smart ”log-
ga” mot rökning! Helst så 
enkel som möjligt.

Skicka ditt alster till mig 
(skanna teckningen eller ta 
en bild med mobilen.)

Vi kommer att publicera så 
många vi kan i tidningen! 
Vinnarens bild kommer 
dessutom att tryckas upp 
på knappar som kan bäras 
på jackan. Så- börja ska-
pa något kul, läskigt eller 
smart MOT RÖKNING! 

Idag får alla som är under 26 år bli medlem gratis i VISIR! FÖR BARN OCH UNGA

Vad tänker fisken på?

Kolla in den här stranden! Den ligger på Kanarieöarna... 
Där har vi svenskar varit mycket som turister. Kanske du 
med? Men på just den här stranden ligger det inga turist-
er och solar, och man förstår varför. Men har vi bidragit 
till detta? Om alla hjälptes åt att samla in sitt skräp 
skulle det inte behöva se ut så här. Man kan bara ana hur 
många fimpar som ligger och skvalpar i de här vågorna...

Hitta på ett roligt svar och 
skicka svaret till:  
arkeobild@telia.com senast 
31 augusti så kan du vinna en 
rolig pin.
Skriv ”Visirklubben” i  
ämnesfältet.

Bl
i m

iljö
aktivist! Bli antirökaktivist!

...och om du tror att det 
inte ser ut så här i Sve-
rige kan du kolla in den 
här stranden i Skåne i 
höstas efter två timmars 
samlande:

Foto: Joel Lönnqvist.

Trevlig sommar!
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ställ. Dom var väldigt fina tyckte jag, för dom var 
gjorda av olika typer av trä, och hade olika former 
där man kunde se träets ådring. Men så minns 
jag att jag en gång lutade mig fram och luktade på 
dem. -FY vad de stank! Riktigt äckliga var dom. 
Pappa tog hand om dem, putsade dem och gjor-
de rent dem med piprensare. Jag brukade ta hans 
piprensare för att göra roliga gubbar av – det var 
inte så populärt!

Har du några upplevelser 
av rökning? Vad tycker du 
om de som röker och vad 
skulle du vilja säga till dem? 
Skriv gärna till oss här på 
VISIR-klubben och berätta 
vad du tycker! 

Gillar du att teckna? Eller 
rita bilder på datorn? För-
sök hitta på en smart ”log-
ga” mot rökning! Helst så 
enkel som möjligt.

Skicka ditt alster till mig 
(skanna teckningen eller ta 
en bild med mobilen.)

Vi kommer att publicera så 
många vi kan i tidningen! 
Vinnarens bild kommer 
dessutom att tryckas upp 
på knappar som kan bäras 
på jackan. Så- börja ska-
pa något kul, läskigt eller 
smart MOT RÖKNING! 

Idag får alla som är under 26 år bli medlem gratis i VISIR! FÖR BARN OCH UNGA

Vad tänker fisken på?

Kolla in den här stranden! Den ligger på Kanarieöarna... 
Där har vi svenskar varit mycket som turister. Kanske du 
med? Men på just den här stranden ligger det inga turist-
er och solar, och man förstår varför. Men har vi bidragit 
till detta? Om alla hjälptes åt att samla in sitt skräp 
skulle det inte behöva se ut så här. Man kan bara ana hur 
många fimpar som ligger och skvalpar i de här vågorna...

Hitta på ett roligt svar och 
skicka svaret till:  
arkeobild@telia.com senast 
31 augusti så kan du vinna en 
rolig pin.
Skriv ”Visirklubben” i  
ämnesfältet.

Bl
i m

iljö
aktivist! Bli antirökaktivist!

...och om du tror att det 
inte ser ut så här i Sve-
rige kan du kolla in den 
här stranden i Skåne i 
höstas efter två timmars 
samlande:

Foto: Joel Lönnqvist.

Trevlig sommar!
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VISIR AKTUELLT

LÖSNING VÅRKRYSS 2015

Vinnare 
vårkrysset 

Grattis, dubbel trisslott till:

Anita Claesson
Steglitsvägen 11A 

227 32 Lund

Ulf Hellgren
Kilby Vasängen 319 748 91 

Österbybruk

Anders Källberg
Sandviksvägen 16 791 46 Falun

VISIR Aktuellt nr 3-4 2016

Manusstopp 20 okt

Välkommen med idéer, text 
och bilder till kansliet eller 
direkt till redaktören.

   TRUBADUR OCH MILJÖKÄMPE

MORT -
ALITET

KVAL-
STER KOLT

NYTTA

J.K.L… G

TRÄD
VISIR-

PIONJÄR

KAPPA

SKRÄP D O L M A
TV   
I

ITALIEN
BAJS

A V F Ö R I N G
YTMÅTT

SOLO-
SÅNG A

UTÖVA

R O L A N D
EDUCA-

TION
FIRST V O N

A R I A
SJUKBIL

SKINER

ENA L Y S E R
WÄGNER

SPRÅK-
NYANS

D I A L E K T F O R M

BOJA

O K
AIR

M I N A
V 7

L 7 C I A

FABRIK

A R B E T S L O K A L
LAND
SOM 
FICK

TOM
NOBELS
FREDS-

KANTON
PRIS
2015 U R I

SLÖJA
SAM
LEO

OLSSON L
PERSON

HISTORIA

M
ARBETE

I
MALI U T L A N D S J O B B

ROLF  UNO
ANDERSON
MEDSOLS R U A

INNE
BANDY
KLUBB

POJKE

O L E
MÅNE

FLICKA I O
HOMI-
NIDER

M Ä N N I S K O A P O R

SEDLIGE

E T I S K E
HEDRAT

DYKAND

RADON V I G G
DAN  ERIK

SVENSK
MÅNAD D E S

MAKAS
PAPPA

S V Ä R F A R
AB  TRAV

OCH
GALOPP

J U N I
KUNGS-

FISKARNA
GUD U E R N A

ANN
ADAMS
KÅRE A A

R
ERNST
ROLF

E R
ULLA
ALM

U A
HISS

L I F T

GRANSKA

S Y N A
FÅNIG

S T O L L I G

V 7 UNDERRÄTTELSEMYNDIGHET
L 7    MILJÖFÖRORENING
V7 Underrättelsemyndighet
L7 Miljöförorening

Förbundsmötet beslöt göra 
ett uttalande mot de statliga 
AP- fondernas  innehav  av 
tobaksaktier. Främst gäller det 
aktier i Swedish Match, men även 
internationella tobaksbolag har 
man investerat i. 

VISIR anser att ett sådant innehav 
är oetiskt. Pengar som ska ge oss en 
trygg ålderdom investeras i bevisat 
hälsofarliga varor. I Norge finns 
etiska riktlinjer för motsvarande 

pensionsfonder, och de ska inte 
placera pengar i tobaksindustrin. 
Detta bör införas även i Sverige. 
Tobaksaktier bör därmed avyttras. 

VISIRs uttalande har formen av 
ett brev som är ställt till etikrådets 
ordförande John Howchin. Kopia 
sänds samtidigt till hälsominister 
Gabriel Wikström och tre andra 
ministrar, till Pensionsmyndigheten 
och till tidningen Dagens Industri. 
Hela brevet finns på VISIRs hem-
sida.

Sälj tobaksaktierna!

Gilla oss
 på facebook
www.facebook.com/visominteroker

www.visominteroker.se

Vi önskar alla våra

läsare en skön sommar!
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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 oktober 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:

Sommarkrysset 2016
 

VERKLIG ADENIN
UTAN 
MOMS

NEDER-
LÄND-
ERNA

②
SKAM

AMPERE
ORT I
JÄMT-
LAND

ANUS

③ FÖR-
HÖRA

EVA-LENA 
KROK

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
KÄCKE

ÄNNU
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗

50

 →
KVÄVE

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
NORR

TRÄD
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗

EVA-LEA LÅNG

LANTAN SJAL −
ORM

VÄXT

I FALL TRUT + F

SÖMMA
SJÖ I ÖSTER-

GÖTLAND

MAYDAY
SISU

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
BERYLLIUM

HÅRD-
TUG-
GADE

BY I LULEÅ 
KOMMUN

LUXEM-BURG AVOGHET
TESLA

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
TUNT

KADAVER OFF TOPIC

HÄR JOD ICKE VISHET GANA

GOTLÄNDSK 
SOCKEN

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
FAGER

 →  →

JÄRN FURA
EXA
1018

INGER RIA 
ÄLG

SVAVEL
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗

FLICKA
LUNGSOT

 →
POJKE

 →

YTTRIUM BOSS ÄRLING ASK
YTTRADE

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
VISST

MÄNGD
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗

POJKE
BOR

 →
KOL

˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
GIGA

KORA 
OPRÖVAD

DALARNA
BAND RUNT 

OM BoHe

VAD AVSLÖJADES VID SEMINARIET PÅ SVENSKA LÄKARFÖRBUNDET 

TORSDAG 10 MARS 2016          ①

2. Vad innbär svaret på fråga 1?
3. Vad behöver vi göra p.g.a svaret på fråga 1?

FRI ÄNDE

MUSKELFÖRTVINING SOCKEN I UPPLAND



 

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

Påminnelse om medlemsavgiften
Vi vill också påminna om medlemsavgiften för 2016:

Huvudmedlem 180 kr (VISIR-aktuellt ingår)
Familjemedlem 30 kr

Ungdomsmedlem upp till 26 år: gratis. Ange födelsetid och E-postadress
Ständig medlem 1500 kr (VISIR-aktuellt ingår)

Organisationsmedlem (skolor, bibliotek, föreningar) 300 kr (VISIR-aktuellt ingår)

Obs! Vi har ny hemsida med ny adress: www.visominteroker.se

Prenumerera på VISIR-aktuellt!
VISIR är en ideell organisation som behöver medlemmar för att kunna ha ett kansli och ge ut en tidning.

Vi välkomnar även organisationsmedlemmar, se ovan. Men det går att prenumerera på VISIR-aktuellt 
också. Där ges information om våra aktiviteter och ställningstaganden och vad som i övrigt händer i 
samhället på tobaksfronten. Nedanstående kommuner, företag och organisationer gör det. Vi tackar 
för det stöd de därigenom ger oss och hoppas att fler vill följa deras exempel.

Byske hälsocentral|Dalblads chocolate machines|Falkenbergs kommun|Företagshälsan Nissadalen 
AB|Gotlandsresor AB|Hälsingeläkarna AB|Höganäs kommun|Kungshamns skola|Landstinget i 
Värmland|Landstinget i Uppsala län|Malmö stad|Malmö stadsbibliotek|Mjölby vårdcentral|Novartis 
Sverige AB|Skånes universitetssjukhus|Sluta-Röka-Linjen|Socialdepartementet|Stockholms 
stadsbibliotek|Umeå Stadsbibliotek|Åsele kommun


