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gårdar. 1997 förbjöds försäljning av tobak 
till ungdom under 18 år. Trots detta röks 
det på våra skolgårdar, och i många butiker 
kan ungdomar under 18 år ännu köpa tobak.  
År 2005 reviderades tobakslagen och rökfria 
serveringar infördes. Det var få som trodde 
att rökfria serveringar kunde införas men 
det gick bättre än väntat. Varken gäster eller 
personal vill ha tillbaka rökning på krogen. 

Det finns forskning som visar att passiv 
rökning är skadlig, och det finns inga säkra 
nivåer för att utsättas för andras tobaksrök. 
Exponering för passiv rökning förekommer 
även utomhus. Den 1 juli blir det inte längre 
tillåtet att röka på uteserveringar. Vem trodde 
det 2005?

Senare tillskott för rökarna är rökning av 
vattenpipa och e-cigaretter. Dem måste vi 
bekämpa på sakliga grunder. Om vi använder 
oss av rätt strategier så tror jag, att vi kommer 
att lyckas med en utfasning av tobaksbruket 
till år 2025. 

Jag önskar er alla en skön och trevlig 
sommar!

Agneta Alderstig

Ordföranden har ordet

Ny tobakslag

Agneta Alderstig
Förbundsorförande i VISIR

Våren är en underbar årstid, som också 
innebär mycket jobb både i trädgården 
och i VISIR. Förbundsmötet är avklarat 
och återredovisningen av bidragen 
för 2018 till Folkhälsomyndigheten är 
inskickade och godkända. Den 2-3 april 
var VISIR väl representerat på TPLR:s 
(Tobaksprevention i landets Regioner) 
seminarium i Göteborg med Henrik Ripa, 
Niclas Malmberg och undertecknad 
som deltog med föreläsningar. Den 28 
maj på Tobacco Endgame seminarium i 
Hässleholm deltar Niclas Malmberg och 
Brith-Marie Delander med föreläsningar.  

Den 1 juli får vi en ny tobakslag. När jag 
tänker tillbaka på 70-talet när VISIR bildades 
så har det hänt mycket. Rökningen har minskat 
under de senaste decennierna, särskilt bland 
män. På 1960-talet rökte hälften av alla män. 
Sedan dess har andelen rökande män min-
skat. Kvinnor rökte som mest på 1970-talet, 
då ungefär var tredje kvinna var dagligrökare. 
Under 1980-talet minskade rökningen även 
bland kvinnor, och i dag röker lika många 
kvinnor som män, under 10 procent. 

Tobakens skadeverkningar har varit kända 
i mer än 60 år. Trots detta är tobaksrökning 
den största enskilda orsaken till sjukdom 
och för tidig död. Tobaksprodukternas till-
gänglighet och exponering lockar ungdom 
att pröva på. Tobaksbolagen lägger stora 
resurser på att utveckla förpackningar för 
att nå olika grupper som ungdomar och 
kvinnor. Tobak är varken kravmärkt, rätt-
visemärkt eller ekologisk odlad. All form av 
tobak är skadlig och har effekt på miljö och 
hälsa.

År 1993 kom Tobakslagen med en del 
förbud och så året därpå rökförbud på skol- Utsikt Brännö. Foto Agneta Alderstig
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Tobak och klimat

Från vänster Eva Hedström, Brith-Marie Delander, Greta Thunberg, Niclas Malmberg, 
Suzanne Bengtsson, Arvid Öhlin och Agneta Alderstig på Mynttorget den10 maj.

Att odling och bruk av tobak är skadligt 
för miljön ägnade vi en del av vårt förra 
nummer åt. Klimat är en mycket aktuell 
fråga nu, särskilt inför EU-valet i maj.

I Stockholm har ungdomar ofta samlats 
på Mynttorget vid Kanslihuset för att 
demonstrera för klimat och omsorg om 
framtiden. Det var Greta Thunberg, numera 
superkändis, som startade den aktionen 
genom att sittstrejka för klimatet.

Vid en sådan samling den 10 maj var VISIR 
på plats och delade ut flygblad om tobak och 
klimat med budskapet ”Var klimatsmart – 
skippa tobak!”. På bilden ser vi VISIRs sty-
relse med flygblad kring Greta i mitten. De 
går att få för utdelning från VISIRs kansli, se 
sidan 10.

Arne Stråby
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Den nya lagen innehåller en hel del nyheter, 
som spårbarhet och märkning, fler rökfria 
miljöer, fler produkter som inte får nyttjas 
i de rökfria miljöerna, tillståndsplikt för 
tobaksförsäljning och att en dosa snus måste 
innehålla minst 20 portioner. 

Vissa bestämmelser ska försvåra den 
illegala handeln med tobak och den kommer 
att införas i hela EU. Alla förpackningar måste 
märkas med detaljer om äkthet. Märkningen 
ska följa med förpackningarna från tillverk-
ningen till butiken. Alla tobaksvaror ska ha 
denna märkning från 2024. 

Nya rökfria miljöerna är: uteserveringar, 
lekplatser, idrottsplatser, väntplatser för 
kollektivtrafik, entréer till lokaler där det råder 
rökförbud. Lagen gäller inte bara rökning av 
tobak utan även örtprodukter, användning 
av elektroniska cigaretter och inhalering efter 
förångning.

Det pågår en intensiv produktutveckling 
inom tobaksområdet. Nya sätt att röka eller 
inhalera produkter utvecklas. Tobaksindus-
trin vill frångå ”vanlig rökning” och satsa på 
olika sätt av förångning istället, eftersom det 
är förbränning som orsakar lungcancer. 

Fler rökfria miljöer införs för att ingen, särskilt 
barn, ska utsättas för passiv rökning, Man vill 
också avnormalisera rökningen, så att vi kan 
nå Tobacco endgames mål på mindre än 5 % 
rökare till 2025. 

Vems ansvar är det om någon röker på fel 
plats? Den som röker naturligtvis! I lagen finns 
inga sanktioner mot den som röker. Polisen 
har inget tillsynsansvar här. Ansvarig är den 
som äger eller förfogar över en plats som ska 
vara rökfri. En butiksägare ska informera/

Sverige får en ny tobakslag

skylta om att man 
inte får röka utanför 
b u t i k e n .  K o m -
munens miljöavdel-
ning har tillsynsan-
svar över rökfria 
miljöer. Den ska ins-
pektera de olika stäl-
lena och agera om 
det röks på fel plats. Vi 
vanliga medborgare ska 
vara deras ögon och säga till den som röker 
eller den som ansvarar för området och/eller 
klaga hos kommunen. 

Alla som vill sälja tobak måste söka till-
stånd. Det gäller även partihandel med tobak, 
Det kostar att ansöka om tillstånd, och kom-
munen bestämmer en taxa. Kommunen 
utreder om man är lämplig att få sälja tobak. 
Det man ser på är om den som ansöker har 
begått några brott de senaste tre åren. Särskilt 
ekonomisk brottslighet och brott med ank-
nytning till tobak kan påverka. Ett tillstånd 
kan återkallas om tobakisten begår svåra fel 
i sin näringsverksamhet. Tillståndsplikt införs 
för att minska försäljningen till minderåriga och 
för att förhindra försäljning av illegala cigaretter.

Vad hoppas regeringen ska bli resultatet av 
denna reglering? Tobak ska vara mindre synlig 
för barn och ungdomar och de ska ha svårare 
att köpa tobak innan de fyllt 18 år. Färre ska 
börja röka, och färre ska utsättas för passiv 
rökning, vilket ger en friskare befolkning. Det 
torde bli färre butiker som säljer tobak. 

Frågan är om de som röker kommer att 
respektera de rökfria områdena? 

Suzanne Bengtsson

Suzanne Bengtsson
Foto: Birgitta Olofsson

Sverige får en ny tobakslag. Den heter Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. Det är två lagar som slås ihop, Lag om tobak och Lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. 
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VISIR Gotland förklarades som avslutad 
vid utgången av år 2018. Ingegerd Alster-
mark utsågs till Gotlands kontaktperson för 
riksförbundet VISIR från och med 2019.

Mötet tackade framförallt Anne-Marie 
Franzon och Folke Frendin för allt arbete de 
nedlagt i föreningen/gruppen.

Folke Frendin

VISIR-gruppen på Gotland upphör

Vid sista årsmötet ser vi från vänster
 Britt Frendin, Yvonne Malmqvist, Ingegerd 

Alstermark, Folke Frendin, Alf Larsson, 
Anne-Marie Larsson och Anne-Marie Franzon.

Foto: Lennart Andermo

Dan Svensson
Foto: Arne Stråby

VISIR-kansliet i Hälsans Hus i Stockholm 
har sedan 2014 skötts av Dan Svensson. 
Han har gjort ett mycket gott arbete där, 
och det är med stort beklagande som vi 
konstaterar att vår ekonomi inte längre 
räcker för en heltidsanställd på kansliet. 
Dan har passerat 60 och erbjöds att 
arbeta kvar på deltid, men han föredrog 
att lämna oss helt. Han avtackades varmt 
med blommor den 8 mars.

Detta innebär ett avbräck för VISIR. Vi kan 
inte längre ha kansliet bemannat som hittills. 
Vi söker en ersättare och hoppas att vi kan 
få någon som vi har lönebidrag för. Tills 
vidare försöker vi hålla några ställningar med 
frivilliga krafter, men det är ingen hållbar 
lösning.

Dan har avtackats

Vi kan tänka nostalgiskt tillbaka till den tid 
som vi hade två anställda, Ulla Palmgren och 
Ragnhild. Berglund, eller fler ännu tidigare. 
Men vi hade högre statsanslag då, och det 
är tråkigt att statsmakterna inte ser värdet 
med en organisation som VISIR, Vi som 
inte röker, och vill göra det möjligt att ha ett 
kansli som sköter administration, information 
och service, inte bara till medlemmar utan 
till alla.

Arne Stråby

VISIR Gotland har haft sitt sista årsmöte i år den 7 mars 2019

VISIR Gotland hade vid utgången av 2018 ca 25 medlemmar. Föreningens verksamhet 
startade 1976 och var efter 10 år uppe i över 400 medlemmar. Under tobaksfria 
veckan 47 genomfördes olika aktiviteter i samverkan med lasarettets hälsosköter-
skemottagning. Delar av VISIR-gruppen har deltagit i olika nätverksmöten (ANDT) 
med Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak, som länsstyrelsen leder. 
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Innan själva mötet höll Suzanne Bengtsson 
ett anförande om den nya lag som träder i 
kraft den 1 juli i år och visade bilder om de 
förändringar som då införs. Den handlar om 
rökförbud även på uteserveringar och vissa 
andra platser som perronger, lekplatser och 
entréer till lokaler där rökförbud råder.

Vid förbundsmötet valdes Gunnar Ek till 
ordförande för mötet, och Niclas Malmberg 
blev sekreterare. Vår förbundsordförande 
Agneta Alderstig föredrog verksamhets-

berättelsen, som omfattade 20 sidor och 
därför inte kan redogöras för här. Medlem-
santalet var vid årsskiftet 914, vilket är lite 
oroande. Vi behöver göra mer för att växa.

Vid valen omvaldes Agneta Alderstig som 
ordförande. Även i övrigt var det många 
omval.

Två motioner hade inkommit till för-
bundsmötet. Valentin Sevéus hade motion-
erat om att utse en utvecklingsgrupp för 
att främja förbundets positiva utveckling. 

Förbundsmötet 2019
VISIR höll sitt årliga förbundsmöte söndagen den 24 mars, och 
som vanligt var det i Hälsans Hus vid Fjällgatan i Stockholm.

Den nya förbundsstyrelsen samlad på kansliet.
Från vänster Eva Hedström, Niclas Malmberg, Agneta Alderstig, Arvid Öhlin, 

Suzanne Bengtsson och Brith-Marie Delander. På bilden saknas Henrik Ripa och 
Gert Essle, som också ingår i styrelsen.

24 mars Hälsans Hus
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Revisor Ingvar Andersson 
föredrar revisorernas berättelse.

 Alla foton: Arne Stråby

Suzanne Bengtsson berättar om den nya 
lagen med fler rökfria miljöer.

Gunnar Ek, ordförande och Niclas 
Malmberg, sekreterare för mötet.

Förbundsordförande Agneta 
Alderstig presenterar

verksamhetsberättelsen.

Den föranledde ingen åtgärd eftersom vi har 
en styrelse, som har just denna uppgift: att 
komma med initiativ som får oss att bli fler.

Yvonne Berling och Rasmus Nordling 
hade motionerat om problem med gående 
rökare, som stör andra gående genom sin 
rökning på gator och torg. En åtgärd kunde 
vara att ha fler och trevliga platser där man 
får röka och där det finns behållare för 
fimpar. Det kunde minska behovet av att gå 
och röka på gatan.

Styrelsen ansåg i sitt yttrande att trevliga 
rökplatser i det offentliga rummet skulle 
locka fler att uppehålla sig där och i värsta fall 
börja röka själva av sociala skäl. Man yrkade 
därför avslag, vilket blev mötets beslut.  

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och 
budget 2019 fastställdes, och innan avslut-
ningen uttalades ett tack till Dan Svensson 
för hans arbete hos VISIR.

Arne Stråby
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VISIRKLUBBEN
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 

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/visominteroker

MAIL:
arkeobild@telia.com
POST:
Baldersvägen 7, 182 35 Danderyd

UngdomsSOMMARKRYSS 2019UngdomsSommarKryss2019
NATUR

PÅVERKAS  
AV  TOBAK

OHÄLSO -
SAMMA

UTHUS JOD
ÖSTER -

RIKE

MATROS 
RAD

PÄRM 
SJÖMÄRKE

UNDER -
GRUPP

TYSKLAND

SVIN -
KÄTTE

URAN MALTA SYRE BoHe

Vinn
biocheckar!
De t re  först  dragna 
lösningarna vinner var 
sin biocheck. Posta ditt 
svar till VISIR, Hälsans 
Hus, Fjällgatan 23 B, 116 
28 Stockholm senast den 
13 oktober. Namnen på 
vinnarna meddelas i höst/
vinternumret av VISIR 
Aktuellt. För att komma 
med i dragningen ska du 
vara 26 år eller yngre. 
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GILLA OSS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/visominteroker

...Det är inte bara uteserveringar, utan också 
entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen 
som allmänheten har tillträde till, inhägnade 
platser som är avsedda för idrottsutövning 
och även lekplatser. Det betyder att vi slipper 
rök lukt på fotbollsarenorna, när vi väntar på 
tåget och när vi är i lekparken!

Njut i s!m"! 
FRISK LUFT PÅ
UTESERVERINGAR
I sommar förverkligas den nya lagen mot rökning på uteserveringar 
och offentliga platser. Senaste lagen mot rökning kom 2005 då man 
införde förbud mot rökning inne i restauranger. Då trodde många att det 
skulle gå dåligt för restaurangerna bara därför. Men så har det inte blivit.  
Nu är det många som tror att det kommer att gå dåligt för till exempel 
musikfestivalerna. Men är det verkligen så? De flesta röker ju inte idag, så 
kanske det kommer fler som annars hade stannat hemma på grund av röken...

Håller du med om att rökning och tobaksindustrin är dålig 
för både hälsan och miljön?

Vi behöver många nya unga medlemmar för att kunna nå målet 
– Ett Rökfritt Sverige år 2025! Bli medlem i VISIR!  Du vet väl att 
du kan bli VISIR-medlem gratis om du är under 26 år

 Anmäl dig här!

GRATIS MEDLEMSKAP FÖR DEM 
SOM ÄR YNGRE ÄN 26 ÅR!

Jag vill bli VISIR-medlem:
Namn

E-post

Födelsetid

Postadress Ha en #$a $evlig 

rök%i s!m"!
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Lösning Vårkrysset 2018VINNARE

Vårkrysset 2018
Grattis! Dubbel trisslott till!

� Ann-Christine Grufman,
   Johanneshov
�Gertrud Björklund, Tyresö
�Leif Olofsson, Sjuntorp

Manusstopp
13 OKTOBER

 
VISIR AKTUELLT

NR 3-4 2019

Välkommen med idéer,
 text & bilder till 

kansliet!

visir@telia.com

Tack för alla gåvor!   Alla bidrag är lika välkomna. Plusgiro 60 94 07-2

VISIR vill uppmärksamma hur tobaksbruk 
och tobaksodling har en förödande 
inverkan på klimat och miljö, särskilt i 
många u-länder där man odlar tobak.

Vi har tagit fram en faktasamling om detta, 
ca 25 sidor i A4-format. Vi har också tagit 
fram ett flygblad att delas ut för att skapa 
opinion.

Var med i kampen för att sprida dem och 
påverka. De kan fås från VISIRs kansli, mejla 
till visir@telia.com eller ring 08-591 282 11.

Tobak, klimat och miljö hör ihop

VÅRKRYSSET2019
POJKE

DRAPE-             
RING

FLICKA
NOMEN              
NESCIO B SKIFTA FLICKA G

C O N N Y
KOPPAR

ORT C U
HELIGA 

FORMLER
MÅNE M A N T R A N

MUSIK-              
STIL

VÄXT-              
STÄLLE

FÅGLAR

PADDEL T
LÄNGD-              
MÅTT A L N MIN A I R FLUOR

FÅGEL H Å R D R O C K
POJKE
TRÄD A L F

GRUPPEN A R A ENÄR I T Y
DANSK Ö

KÅRER A L S EPOK

ITALIEN B A N D E T
KNIPPE

VRIDA K L A S E

I SYRE O UNION L SADE S A MEDLA
KVALSTER
SNABEL-

DJUR O R

T O R E RADON A N D ÖSTERRIKE E N A

A BOSTAD
KLOCKA
MILJÖ-
LÄRA U R

MUNTLIG

SVEK O R A L MALTA
BERGS-              
KEDJA

T H E NOVIS N O
SPANIEN

GUDAR E FÅGEL E M U
BÅT

KRYDDA E K A GRIPER T A R TITTA F RADIE R

S M O K E R S
FLICKA

SA S A R A
AFRIKA-              

STAT E
KATT-              
DJUR L O

PARKEN

TRÄD O A S E N JAG L

A N G O L A
GUD

AVLIDA R A DRYCK T E GIGA

OSÄMJA A AU G U L D TYSKLAND D KANT E G G

S P L I T STAD Ö R E B R O BoHe
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De tre först dragna lösningarna vinner var sin dubbeltriss. Posta ditt svar till
VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm senast den 13 oktober.
Namnen på vinnarna meddelas i höst/vinter numret av VISIR Aktuellt.
F�Jag vill bli VISIR-medlem Födelsetid:
Namn :  E-post:
Postadress:

Korsordstävling!

Sommarkrysset 2019
SOMMARKRYSSET2019

LYA RADIE KOBBE SE  I  KORS
NM:s 

RAPPORT
ALICE . . . HASTA GÖPA

LANT-
ARBET-ARE

NM:s 
RAPPORT

PUNGDJUR

PAJAS FLICKA MANGAN

 VAN

REGN-
HATTARNA

MALTA ALUMINIUM
ALASKA 

KADAVER
EGO

LUMP STYV JOD

SPETS ENÄR
POTATIS-  

RÄTT
SKIV-

BOLAG

STOFF 1000 KVÄVE
KRYDD- 

ÖRT
BLY PAPP

MAJ KINES TRÄD

HÅNFULL
MAUR-
RITIUS

AVLIDA NUTID

SÅNG GREKLAND

NÅNTING 
FARLIGT

PALL 
AVLÅNG

SMILA

ÖSTER-RIKE TAXAN
NÖT   

FLICKA
GRAM FLUOR

KATT 
ASAGUD

RESI- 
STANS

SILVER

NATRIUM MEDLA ATOLL SYRE GIGA

SÄTTA  PÅ 
BETE

BOHAG 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
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. Plusgiro 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

Visir medverkar på årets Almedalsvecka i Visby
Den 2 juli på Strand hotell, Strandgatan 34 

10.00 - 12.00 Nya rökfria utemiljöer – möjliga effekter på kommuners folkhälsa? 
15.00 – 17.00 Finns nycklarna till god folkhälsa utan tobak inom tandvården?

Ett rökfritt Sverige 2025, Donners plats torgmöte
1 juli 17.00 - 18.00
2 juli 17.00 – 18.00
3 juli 15.00 – 16.00

Bli medlem!
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)

REDAN MEDLEM – FÖRNYA DIN AVGIFT!
Gåvor till verksamheten är alltid välkomna!

 Besök vår hemsida www.visominteroker.se
Gilla oss på Facebook www.facebook/visominteroker


