
VISIR AKTUELLT
Friskare livMEDLEMSTIDNING FÖR RIKSFÖRBUNDET VISIR

NR 2 SOMMAREN 2018

Nästa nummer av
 VISIR Aktuellt kommer i nov 2018

Förbundsmöte
i ny lokal

Vi önskar våra läsaren en skön sommar!

Rökfri
Ramadan

Tobaksaktier i den
allmänna pensionen



2

VISIR AKTUELLT

VISIR-Aktuellt/Friskare liv är medlemstidning för Riksförbundet VISIR

Utkommer: Fyra nummer per år
Redaktör och ansvarig utgivare:  Arne Stråby, arne.straby@telia.com 
Förbundsordförande:  Agneta Alderstig, agneta.alderstig@gmail.com
Grafisk produktion:  Mynta design och produktion, maria@myntadesign.se
 Material per post till kansliet.
Tryck:  Exakta printing ISSN 0282-0617
Adress:  Riksförbundet VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm
 Tel 08-591 282 11, E-post: visir@telia.com, www.visominteroker.se

Ordföranden har ordet

Agneta Alderstig
Förbundsordförande i VISIR

Tack för alla inlägg på facebook!

Omslag: Adobe Stock

När ni läser detta så skulle 
riksdagen den 24 maj ha 
diskuterat och fattat beslut om 
ny lag mot tobak och liknande 
produkter. En av de saker 
som stod klart är att det fanns 
majoritet i riksdagen för ett utökat 
rökförbud utomhus. Riksdagen 
har flyttat fram beslutet och i 
bästa fall kan beslut antas i slutet 
av augusti men kanske troligare 
efter valet. 

Jag vill påminna om att det är 
åter dags för Tobaksfria dagen 
den 31 maj. WHO, Världshälso-
organisationen har valt Tobak 
och hjärt-kärlsjukdom som tema 
för årets kampanj. WHO vill rikta 
strålkastarljuset mot sambandet 
mellan tobak och hjärt-kärlsjuk-
domar som stroke, hjärtinfarkt 
och hjärtsvikt. Hjärt-kärlsjuk-
domar dödar fler människor än 
något annat i världen och tobaken 
ligger bakom 12 procent av 
dessa dödsfall. I Sverige orsakar 
rökning varje år 22 500 nya fall 
av hjärt-kärlsjukdom samt 3 500 
dödsfall i hjärt-kärlsjukdom. Dagen 
är värd att uppmärksammas.

TPLR (Tobaksprevention i 
landsting och regioner) hade nät-

verksträff i Linköping den 24-25 
april för erfarenhetsutbyte, dis-
kussioner och underlag för det 
fortsatta arbetet på hemmaplan. 
Jag var inbjuden att delta från 
VISIR. Det var två givande dagar 
med bland annat Elisabet Nilsson, 
landshövding i Östergötland, som 
berättade om länets tobaksförebyg-
gande arbete och Annika Larsson, 
folkhälsostrateg, som talade om att 
tobaksfrågor bör ingå i hållbar- och 
global utveckling samt en jämlik 
hälsa. Vidare höjdes ett varnande 
finger kring e-cigaretter som ett 
kommande problem. Det finns en 
mängd webbsidor på internet med 
reklam och information om olika 
smaker och försäljning. Folkhälso-
myndigheten har påbörjat en kun-
skapsinventering av e-cigaretter 
som vi välkomnar.

Härryda kommun anordnade i 
mars en hälsovecka för samtliga 160 
SFI-elever med tema: promenad på 
hälsans stig, tandvård, tobak och 
yoga. Jag blev inbjuden att föreläsa 
om tobak. Eleverna delades in i 
grupper, och en grupp var med 
arabisk tolk. Det är angeläget att 
nå dessa grupper eftersom en del 
saknar kunskap om tobak. Många 
av eleverna rökte mellan ett och tre 

paket 
o m 

dagen. Enligt lärarna är det inte 
ovanligt att föräldrar röker i bilen, 
och många vet inte att passiv 
rökning är farligt. Ska vi nå målet 
att minska tobaksbruket under 
fem procent till år 2025, så måste 
vi bedriva insatser till de grupper 
som röker mest.

Under våren har VISIR bedrivit 
arbete med projekt Rökfri Ramadan. 
För fjärde året i rad har VISIR i 
samverkan med moskéer, kom-
muner/landsting och Sluta-Röka-
Linjen producerat Ramadan folder 
och informationsblad. Se vidare 
artikel i tidningen. 

Tack alla aktiva på vår face-
book sida www.facebook.com/
visominteroker. Ni gör ett bra och 
viktigt arbete!

Agneta Alderstig
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VISIR är övertygad om att 
fonder spelar en viktig roll 
i utvecklingen av hållbar 
produktion och konsumtion i 
världen, eftersom de styr över 
mycket kapital. Vi tycker det är 
särskilt viktigt att tobak blir ett 
område för socialt ansvarsfulla 
investeringar i förvaltningen 
av de svenska allmänna 
pensionsfonderna.

Att den svenska staten, som 
använder skatter och lagstift-
ning för att minska bruket av 
en skadlig konsumentprodukt, 
placerar pensionskapital i 
tobaksbolag har väckt stor 
uppmärksamhet. VISIR anser att 
tobak är ett hållbarhetsproblem, 
med alltifrån miljöförstöring, 
akut nikotinförgiftning och 
låga råvarupriser i producen-
tledet till beroende, giftighet 
och nedskräpning i konsument-
ledet. VISIR anser även att de 
stora tobaksbolagen kränker 
tobakskonventionen genom att 
försvåra dess genomförande.   

Den fjärde AP-fonden tömde 
2016 sin portfölj på alla tobaks-
bolag efter ett affärsmässigt 
beslut (se sidan 11 i VISIR-
Aktuellt nr 3-4 2017). Vid 
halvårsskiftet 2017 redovisade 
AP-fonderna 1, 2, 3 och 7 fort-
satta innehav av värdepapper i 
tobaksbolag. Det sammanlagda 

värdet av dessa innehav uppgick 
till 11,5 miljarder kronor. AP-
fonderna 1, 2 och 3 var stora 
aktieägare i Swedish Match. 
I sjunde AP-fondens portfölj 
fanns Altria Group, British 
American Tobacco och Philip 
Morris International, innehav 
som vart och ett värderades till 
minst 1 miljard kronor.    

VISIR har granskat värdepap-
persinnehav i det privatiserade 
Premiepensionssystemet (där 
sjunde AP-fonden utgör förvals-
alternativet för de löntagare som 
inte aktivt själva väljer fonder). 
Av totalt 339 granskade PPM-
fonder valde 35 % bort tobaks-
bolag enligt Sveriges forum för 
hållbara investeringar (Swesif). 
Skandia avstår från att investera 
i bolag med tillverkning av ciga-
retter, cigarrer, piptobak, snus, 
tuggtobak och andra tobaksre-
laterade produkter. Öhmans 
liksom norskägda SPP valde 
också bort tobaksbolag i alla 
sina PPM-fonder. 20 % av 
fonderna hade tobaksbolag i 
portföljen. I 45 % av fonderna 
fanns inte värdepapper i tobaks-
bolag, trots att dessa fonder inte 
screenade negativt för tobaks-
bolag.   

Såväl intresse som okunskap 
utmärker svenskarna när det 
gäller att spara i hållbara fonder 
enligt resultat från opinions-

undersökningar. Det statliga 
bolaget Miljömärkning Sverige 
har lanserat Svanenmärkta 
fonder (www.svanen.se/fonder). 
Ett krav är att de ska utesluta 
företag som producerar tobak. 
Det Uppsalabaserade fond-
bolaget Didner & Gerge – som 
2014 var den störste aktieä-
garen i Swedish Match – har 
idag sålt ut alla tobaksaktier 
och deras Globalfond är en av 
hittills 14 Svanenmärkta fonder. 
Den välkända grönvita hållbar-
hetscertifieringen kanske inte 
bara lockar fondbolag utan även 
hjälper den enskilde spararen till 
att göra kloka, hållbara fondval 
vilket inte minst behövs i PPM-
systemets stora fondtorg och 
hos storbankernas blandade 
fondutbud.   

Dan Svensson

Tobaksaktier i den allmänna pensionen

Dan Svensson
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I en artikel i Kvällsposten den 
16 mars skriver författaren 
Björn Ranelid om att sex 
av hans vänner har dött av 
rökning.

Han berättar om hur han 
tidigare har rökt själv men slutat 
och varför. Han berättar om 
kändisar, särskilt inom filmen, 
som har dött av rökning. Han 
räknar även upp en hel del 
giftiga ämnen som finns i röken.

Det är mycket bra att sådana 

fakta sprids. Kanske kommer en 
del fakta om dessa ämnen från 
sådant som jag själv har pub-
licerat under åren med början 
från en uppmärksammad artikel 
i tidningen Arbetsmiljö 1980 
och som Socialstyrelsen har varit 
aktiv med att sprida till fler.

Det är bra om Björn Ranelid 
och många andra kändisar tar 
tydlig ställning mot rökning, den 
största hälsofaran i modern tid. 

Arne Stråby

Björn Ranelid tar ställning

Tobaksfria veckan
VISIR-gruppen på Gotland 
uppmärksammar tobaksfria 
veckan, som är vecka 47, 
i november. Då har man 
utställning och informations-
bord i biblioteket i Visby.

Från det senaste tillfället har vi 
fått den här bilden, som visar till 
vänster Yvonne Malmqvist och 
Ingegerd Alstermark. Övriga 
som var engagerade i veckan var 
Folke Frendin, Sune Lindqvist, 
Anne-Marie Franzon och Birgit 
Henriksson.

VISIR-gruppen planerar också 
en aktivitet i Visby på WHO:s 
Tobaksfria dag, som är den 31 
maj. 

Arne Stråby

Björn Ranelid

Yvonne Malmqvist och Ingegerd Alstermark
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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 !

Troende muslimer uppmanas 
att sluta röka under Ramadan-
månaden. Det är ett bra tillfälle 
att fimpa för gott eftersom den 
religiösa högtiden påbjuder inte 
bara fasta utan även rökförbud 
från solens uppgång till solens 
nedgång. Ramadan infaller i år 
mellan den 16 maj och den 15 
juni. Vid Stockholms horisont 
innebär det 17-18 timmar per 
dag med avhållsamhet från 
rökning. 

Ramadanbladet innehåller 
information om att sluta röka 
och en kalender med bönetider. 
Ramadan är en tid för sinnes-
frid, självrannsakan och själv-
kontroll. Att koppla samman 
denna yttring av sin tro med 
att sluta röka kan innebära en 
naturlig övergång till rökfrihet 
för många muslimer och med-
föra betydande hälsovinster.     

Sigaarka jooji inta Soonka lagu jiro! 
Ma ku fikirtay in ay fursad fiican tahay in sigaarka la joojiyo 

inta Soonka lagu jiro.
Goo’aanso maalin aad joojineysid ee jebi caadooyinkaaga 

sigaarka. Nikotiinku jirka wuxuu uga baxayaa dhawr 

maalmood, ku dhawaad hal bil ka bacdina xur ayaad ka 

tahay caadada sigaarka. Iska celi u xaraareysnaanta sigaarka! Gaar ahaan billawga hore waxaad dareemi kartaa in uu sigaarku ku soo jiidanayo laakin badanaa waa wax degdeg isaga dhamaanaya. Si wanaagsan uga fikir marka sambabaha, wadnaha iyo jirka intiisa kale ay ka xuroobayaan qaaca sunta ah. 

Talooyin ku aaddan haddii ay adkaato in leyska celiyo u xaraareysnaanta sigaarka:  
• Firfircooni is geli• Soo socsoco• Saaxiib la sheekeyso• Wac khadka  Sluta-Röka-Linjen  tel 020-84 00 00

www.slutarokalinjen.se

اإلقالع عن التدخين في شهر رمضان!
إذا كنت تفكر في اإلقالع عن التدخين، فإن شهر رمضان فرصة جيدة لذلك.  

حدد 

يوم للتوقف عن التدخين وغير عادات التدخين الخاصة بك. يختفي النيكوتين من 

تغلبت تماًما على عادة التدخين. الجسم بعد بضعة أيام، وبعد حوالي الشهر تكون قد 

قاوم 

الرغبة بالتدخين! قد تشعر في البداية باألخص 
برغبة شديدة 

في التدخين ، بالتدخين
إال أن هذا يمر 

 بسرعة.

فكر بشكل إيجابي 

وباقي أعضاء الجسم خالية من الدخان السام. عندما تُصبح الرئتين والقلب 

تجنب 
األمراض، وفر األموال وعش طويال.

 

نصائح إذا واجهتك صعوبة في 
مقا

ومة الرغبة بالتدخين: 

 
اشغل نفسك بنشاط ما

 

  تمشى قليًال 

 
تحدث مع صديق

 

 
Sluta‐Röka‐Linjen tel 020‐ 84 00 00اتصل خط وّقف التدخين 
 

Rökfri Ramadan
– en naturlig övergång till rökfrihet
VISIR genomför för fjärde året i rad kampanjen Rökfri Ramadan. 
Ett Ramadanblad sprids till moskéer i Stockholm och Göteborg. 

2018

Tips om röksuget blir svårt 

att motstå:  

•  Aktivera dig

•  Ta en promenad

•  Tala med en vän

•  Ring Sluta-Röka-Linjen 

 tel 020- 84 00 00

Om du funderat på att sluta röka så är Ramadan ett bra 

tillfälle.                  

Bestäm en stoppdag och 

bryt dina rökvanor. Nikotinet 

försvinner ur kroppen på några 

dagar och efter cirka en månad 

är du fri från vanan att röka. 

Stå emot röksuget! Särskilt i 

början kan du känna dig frestad 

att röka men det går ofta snabbt 

över.

Tänk positivt när lungor, hjärta och resten av kroppen blir 

fri från den giftiga röken. Undvik sjukdomar, spara pengar 

och lev längre! 

Visste du att: Rök från vattenpipan är lika skadlig 

som cigarettrök? Röken innehåller tusentals 

hälsofarliga gifter som inte tas bort av vattnet.

Ma ogayd in: Cabitaanka shiishaddu uu dhaawac 

ahaan la mid yahay kan sigaar cabidda? Qaaca 

waxaa ku jira kumannaan sun oo caafimaadka 

khatar ku ah oo biyuhu aysan bixineynin.

هل تعلم أن: 
دخان الشيشة/األرجيلة ضار كدخان السجائر؟ يحتوي 

الدخان على آالف السموم الخطرة التي 
 .تزيلها المياه ال

 

Utöver svenska är texten i 
Ramadanbladet översatt till 
arabiska, somaliska och bos-
niska. Kampanjen är ett samar-
bete mellan VISIR, Stockholms 
stad, Göteborgs stad, Sluta-
Röka-linjen och Islamiska för-
bundet. 

Dan Svensson  

Ramadanbladet innehåller 
information om att sluta 

röka och en kalender med 
bönetider. 
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Mötet började med lunch där, 
en japansk lunch som dukades 
fram av två flinka tjejer. Vid 
öppnandet valde man först 
presidium för mötet, ordförande 
Henrik Ripa och sekreterare 
Gert Essle. Så blev det förstås 
det formella med verksamhets-
berättelse, ekonomi, ansvars-
frihet och val av ny styrelse. Två 
motioner behandlades även. 

Styrelsevalet innebar en hel del 
omval men en ny ledamot valdes 
in, Niclas Malmberg, Vat-
tholma. Han har en bakgrund 
som politiker och har varit kom-
munalråd i Uppsala. Nu är han 
riksdagsman och representerar 
miljöpartiet. Han hade tyvärr 
inte möjlighet att närvara vid 
mötet, men vi kan i alla fall 
visa hans bild. För höstnumret 
planerar vi en intervju och pre-
sentera honom lite närmare.

Arne Stråby

    

Förbundsmöte i ny lokal
Den 25 mars höll VISIR sitt förbundsmöte i Stockholm. Det var inte som 
vanligt i Hälsans Hus på Fjällgatan, för det var redan bokat där den dagen. 
Istället blev det på Olof Palmes gata 25, och det är i samma hus där VISIR 
hade sin första expeditionslokal när förbundet hade bildats 1974.

Förhandlingarna leddes av 
Henrik Ripa med Gert Essle 

till höger som sekreterare.

Niclas Malmberg,
riksdagsman och ny 
ledamot i VISIRs styrelse.
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Stöd namninsamlingensaktionen! 

Stoppa tobaksaktier i AP fonderna
Var med i opinionen för att sätta stopp för tobaksknutna aktier i AP-fonderna! 

Stoppa aktierna i AP fonderna
http://upprop.nu/SXZW

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 !

Agneta Alderstig valdes om 
som förbundsordförande och 
presenterar här verksamhets-

berättelsen.

Våra duktiga revisorer Gunnar 
Ek och Ingvar Andersson.

Dan Svensson på vårt kansli 
hade mycket att göra inför 

förbundsmötet.

Yvonne Berling hade arbetat en 
del med att få disponera den nya 

lokalen och även göra en liten 
utställning om tobaksbruket.

I den nyvalda styrelsen ser vi här i främre ledet från vänster
Suzanne Bengtsson, Gert Essle och Agneta Alderstig, och i 

bakre ledet Henrik Ripa, Eva Hedström och Bo Hyttner
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VISIR KLUBBEN

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

Franciska Sieurin-Lönnqvist 
har alltid avskytt rökning. 
Hon skriver på VISIRs sida för 
barn och unga. Skriv gärna 
till henne och berätta om dina 
egna erfarenheter av rökning!

Våren och värmen har kommit med en väldig 
fart! Snart är det sommar och med den kommer 
midsommar, bad och härliga sommarfester. 
Planerar du att gå ner på stranden? Håll då 
ögonen öppna efter rökare som fimpar i san-
den. Det är inte kul! Jag hade själv sällskap ner 
på stranden förra sommaren med en rökare. Då 
förberedde jag en burk med sand i botten. När 
jag såg att hon tänkte fimpa sin cigarett i san-
den så höll jag fram min burk och sade ”Fimpa 
här!” . Det gjorde hon, och hon tog inte illa upp 
– tvärtom tyckte hon att det var en bra idé. När 
hon hade åkt slängde jag fimparna i ”brännbart”, 
hällde in sanden under en buske och slängde 
glasburken i återvinningen för glas och locket i 
återvinningen för metall. – KLART!

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

Skriv till

Visirklubben!

Alla som är under 26 år och anger sin födelsetid och e-mail-adress, som sätter ett kryss i rutan 
blir gratis medlemmar i VISIR. Du får då själv ta del av VISIR Aktuellt genom att gå in på 
http://www.visominteroker.se/material/tidning-2/. När du sen fyller 27 betalar du 180 kr/år 
och får VISIR Aktuellt som papperstidning som alla andra VISIR-medlemmar

Fimpa här!
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Idag får alla som är upp till 26 år bli medlem gratis i VISIR! FÖR BARN OCH UNGA

Hugo Zimmerbäck, 
Markaryd

Ludvig Zimmerbäck, 
Markaryd

Grattis! Vinnare 
kommer att få 
Hårdrockbandet 
Tore and the 
Nonsmokers senaste 
CD som heter 
Kidzmetal med 
posten.

UNGDOMSSOMMARKRYSSET2018

DÄCKAD             
SJÖ

TERA BESEGRAR SPADET

LARS

ASP

VOLT-

AMPERE

KAM

SET ALM

KAR

HAJA

RHENIUM

JUNIOR

KNOCKOUT

FRUKT

JÖSSE
ORM BoHe

TRYNE

Ungdomssommarkrysset nr 2

De tre först dragna rätta lösningarna vinner CD från  Tore and the No Smokers. Skicka texten i 
som är gulmarkerad till rfvisir@live-com eller posta hela krysset till Sommarkrysset 2018, VISIR, 
Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, 11628 Stockholm före 17/10.
Namn : ................................................................................................................................................
Adress : ...............................................................................................................................................

Sol,  strand och bad
En utmaning: Ta med dig detta i 
sommar när du går en promenad 
på stranden efter en dags solande:

Ett par latexhandskar (finns 
på Apoteket) och en soppåse. 
Hur många fimpar får du 
ihop på en timme? Vi hörs 
om det igen i höstnumret 
så får vi se vem som fick ihop flest. 
Samla gärna ihop annat skräp på vägen också 
och lägg i en soptunna. Skicka också gärna bilder 
och berätta hur du gjorde och vad du hittade! 
Trevlig sommar!

Vinnar
e

Junior

vårkrysset 

2018
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Vinnare
Vårkrysset 2018
Grattis, ni har vunnit varsin 
dubbel trisslott!

• Birgitta Butler, Lund
• Lars Claesson, Lund
• Karin Olsson, Örebro

VÅRKRYSSET 2018
AEROSTAT OBALANS SKÄRA FARTYG SYRE PRYDNAD A HALV-

GRÄS
MAGA-
SINET

B A L L O N G
SVAVEL

AGN
S

FLICKA F I A TESLA Ä
STEKEL

RETA
B I

FESTIVAL

SNO 
F E S T S P E L

NIKOTIN-             
BEROENDE

T
EVIGHET KVALSTER

DRYCK

TILJA
T E OTRO T DYLIK D I T O

ORO T O B A K S B R U K E T

P I R R TU                              
SÖTA T V Å

KILO-
AMPERE            
GREPP

K A TIDSENLIG O

PLUMS D AGGET Ä R TOBAK E T T REPTIL TURKIET T R

P L A D A S K
UR

NYSÅDD
A V

INÅT

ORT
I N

AKUT Ö V E R H Ä N G A N D E

SUGGA S O BATTERI A A
BLOM-
STER-             

KRANS
Y GRILL R O S T

KVICK-
SILVER

SUG
H G RÖK MONDIALT G L O B A L T C2H6

B E H O V
NÄS

BREV
E D JOULE N

RHENIUM

HÄL
R E

DOGM T E S
FARA

TVAGA
M I L J Ö H O T

BEMÄST-             
RANDET

KLAGAN T TANTAL T A NEWTON I
FLICKA

FLOD
D A G A

Ö V E R V I N N E L S E N

BUSKE E N FISK Å L INDISK             
DELSTAT G O A KVÄVE N BoHe

Lösning Vårkrysset 2018

Manusstopp 
19 oktober

VISIR AKTUELLT

NR 3-4 2018
Välkommen med idéer,

text och bilder till kansliet!

Helena Eriksson lämnade vid förbundsmötet sin plats i VISIRs 
styrelse. Hon har deltagit där ett antal år, och hon har även 
bidragit med flera artiklar i VISIR-aktuellt.
Som sig bör fick hon blommor som tack för ett gott arbete, och som 
redaktör för VISIR-aktuellt instämmer jag. Så här glad blev hon när 
hon fick blommor vid en träff på VISIRs kansli i april

Arne Stråby
 

Blommor till Helena
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TÄVLING De tre först öppnade rätta lösningarna vinner var sin dubbel trisslott med miljonchans. 
Posta ditt korsord med ifyllt namn och adress senast den 17/10 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 2018SOMMARKRYSSET 2018
SAMRÅDS-                     

KRUX
FÅGEL

KLOCKA
RÖNTGA

INVÄNDNIN
GARNA

SPRÅK

AVENY

NOMAD

VERA DAHL-    
SÖDER

GAP   
CHEFAT      
BARIUM

NUBBE

SYRE

OLA ORK

LIBER-

ALERNA
FLICKA

NATRIUM

POJKE

SMAK

FISKAR

SMISK

ALFA

KATT       
STÖRNING      
S-SKYDD

Niks ASP-EK            
RUNE  ÅS-

ÄNG

YTTRIUM

SIA

SVEN RÖD-
ASK     

SYLTA

NÄS

FLICKA
ANNO

BOXNINGS-

TRÄNA

Ö  i   INDO-   
NESIEN

F.D.       
FRANSKT      

MyNT
FLICKA

BOJA

ADA IS

SLAG       
INSTRU-      

MENT

SVAVEL
OTUKT

RUNE NORD

FLICKA

B

MITT-   
PUNKT

TORG-   
SKRÄCK          

ORT

EVA   LÅNG-          
LÖNN

DAN MO-
AHL     

SKÅNSK 
POJKE

JOD
KOR

LUGN
THAILAND

GRÄS--   
SLÄTT          

VIGGAT

JUNIOR

FISK

TAND-             
FYLLNING BoHe



 

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

Ta ställning mot tobaksbruket.
Gör en aktiv insats – bli medlem i VISIR!

Betala in 180 kronor på plusgiro 60 94 07-2 
(uppge namn och adress, tack och välkommen!) 

Gåvor till verksamheten är alltid välkomna!

Utnyttja din röst och dina möjligheter att 
påverka inför valet!

Propositionen om tobaksfria miljöer utomhus m.m. som skulle ha lagts fram 25 maj i riksdagen, har skjutits 
fram till ett okänt datum i höst. Risken är stor att de politiska partiernas strid om regeringsmakten inför valet 
saboterar Tobacco Endgame arbetet för ett rökfritt Sverige 2025, tobaksfritt2025.se

Det är nu före valet som vi väljare har möjligheten 
att påverka politiken genom att vi kontaktar de 
kandidater som ska representera oss i riksdagen. 
Vi har på VISIR:s kansli en lista över samtliga 
kandidater som är valbara i alla partier i hela landet. 

Ta kontakt med rokaremottobak@outlook.com 
med ett mail så ger vi dig en lista över de kandidater 
som ska representera dig och på det sättet får du 
möjlighet att påverka valet i höst"

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/visominteroker

Trevlig sommar!


