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Ordföranden har ordet

Färre röker men e-cigaretter oroar
Hösten har gjort sitt intåg i
Göteborg. Utanför fönstret på
Brännö i Göteborgs södra skärgård
ser jag nu ett soligt men blåsigt hav
och inloppet till Göteborgs hamn
med Stena Lines båtar till och från
Danmark.
Höstens arbete i VISIR inleddes
med en planeringsdag den 1 september på Hälsans Hus. Vi fick besök
av Teresa Tael från Stockholms
läns landsting, som berättade om
Sluta-Röka-Linjens verksamhet.
Linjen tog emot 5 600 samtal under
2015 och erbjöd kvalificerat rådgivande samtal till personer som vill
sluta röka eller snusa. 35-40 % av
deltagarna rapporteras tobaksfria
efter 12 månader, och det är ett bra
resultat.
VISIR planerar utveckla projekt
Rökfri Ramadan som har bedrivits med framgång under två år på
Järvafältet i Stockholm. Förutom
information i Rinkeby centrum
och under fredagsbönen i moskén
delades det ut 3 000 Ramadanblad
och kylskåpsmagneter med budskapet Rökfri Ramadan. Vidare planerar VISIR aktiviteter under Vasaloppsveckan i Mora samt monter på

ANTD-konferensen DROGfokus i
Uppsala 19-20 oktober.
Ytterligare opinionsfrågor som
prioriteras under 2017 är AP-fonderna, Fimpskräp, rökning på TV/film
samt Rökfritt Sverige 2025. VISIR
arrangerar konferensen ”Rökfritt
boende i hyresrätter” i Örebro den
23 november i samarbete med Astma- och Allergiförbundet.
Enligt en färsk CAN rapport för
Göteborg är det färre ungdomar
som röker. Trenden är positiv men
det finns skillnader mellan olika
kommuner. Det är färre som röker
varje dag och det är fler som helt
avstår från cigaretter. På tre år har
andelen gymnasieelever i Göteborg
som röker dagligen nästan halverat,
från elva till sex procent.
Ett nytt fenomen när det gäller
rökning är e-cigaretter. I årets CAN
underökning uppger 40 % av ungdomar i gymnasiet och en fjärdedel i årskurs 9, att de har provat
e-cigaretter. Det är höga siffror och
bekymmersamt. Ofta är nikotin
inblandat även i e-cigaretter.
Kommissionen för jämlik hälsa
har i samarbete med Ersta Sköndal
Högskola ordnat ett dialogsemi-

Agneta Alderstig
Förbundsordförande i VISIR
narium om civilsamhällets roll i
arbetet med jämlik hälsa i augusti.
Jag hade förmånen att delta i gruppdiskussioner kring levnadsvanor,
där tobak ingår. Vi diskuterade
möjligheter och hinder för arbetet
med jämställd hälsa. Det kom fram
önskemål om att staten bör ta större
ansvar än idag och att civilsamhället
inte kan göra allt.
Styrelseledamöterna i VISIR har
hållit sitt första styrelsemöte som
telefonkonferens. Det var både
spännande och fint att så många
ledamöter kunde delta. Förhoppningsvis kan vi i fortsättningen varva telefonkonferens med personliga
möten. Det sparar både pengar och
tid.
Agneta Alderstig
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Fimpfritt i Lund
Att slänga fimpar på gatan är en
ovana hos många rökare. Vi är
många som retar oss på det, men
i Lund finns nu en förening mot
det, Fimpfritt Lund. Det var ett
antal kvinnor som tyckte att Lund
var en skräpig stad, och värst var
alla dessa fimpar. De pratade om
problemet och var även själva ute
och plockade fimpar. Men det är
ingen lösning på sikt.
Jag har talat med Anna Natt och
Dag, som är föreningens ordförande
och ber henne berätta om vad man
gör.
-Vi var ett antal kvinnor som bildade föreningen Fimpfritt Lund i
januari 2016. Vi skaffade organisationsnummer och bankkonto, och vi
sökte bidrag från kommunen. Från
Lunds Renhållningsverk fick vi ett
bidrag så att vi kunde ta fram en
fimpdosa, en liten enkel metalldosa
som rökaren kan ha med sig. Vi har
miljöfokus, så dosan bör återvinnas.
När ägaren blir rökfri så slängs
den i metallåtervinningen. Med
bidrag från kommunen kunde vi
köpa in fler dosor som vi delar ut
till rökare. Samtidigt informerar vi
om farorna med fimpar.
-Hur når ni ut till dem?
- Vi tar kontakt med ansvariga
för hälsa och miljö på arbetsplatser och skolor. Vi vill besöka dem
för att berätta om vårt arbete och

vårt mål. Det har varit hemtjänsten, bussbolag, skolor, Ica, Coop,
tjänstemän på kommunen, tobaksaffärer, Lunds universitetssjukhus,
EU-migranter och flyktingar.
- Vi har månadsmöten där var
och en talar om hur det har gått
med sina kontakter. De följdes upp
under våren, och vi kunde se hur det
blev bättre. Vi hade delat ut 1800
dosor under fem månader, och vi
har synts i massmedia. Nu i höst har
vi en namninsamling med syfte att få
en inställning att det är socialt oacceptabelt att slänga fimpar.
- Under hösten har vi ett projekt tillsammans med AF Bostäder
i Lund som syftar till att få fimpfria

I styrelsen för Fimpfritt Lund ser
vi från vänster Signe Larsson,
Ann Christine Lundstedt, Kerstin
Andersson, Karin Geijer och Anna
Castensson, och bakom kameran
är Anna Natt och Dag.
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närområden kring studentboenden.
Tre av AF Bostäders boenden har
valts ut som försöksområden.
- Det låter som en stor uppgift, hur
klarar ni det?
- Det måste gå. Vi söker bidrag
för att kunna fortsätta under våren
2017. Planen för vårens mål är
att arbeta med ett område i Lund
som har tre skolor, en stadsteater,
företag, restauranger och hyresgäster. Målet är att det ska bli ett
fimpfritt område.
VISIR vill förstås önska föreningen
all framgång i sitt arbete!
Arne Stråby
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Vilka bolag finns med i AP-fonderna?
Vid ett seminarium tidigare
i år framgick att flera bolag
med anknytning till tobaksindustrin finns med i de statliga
AP-fonderna. Det känns fel, men
man måste väl kunna välja bort
dem? Nej, det går inte!
Detta känns förstås fel. Vår flitige
allt-i-allo Bo Hellgren har tillskrivit
flera ministrar för att påtala detta
och kräva en ändring. Så här skrev
han:
Vid ett seminarium på Svenska
Läkarförbundet den 10 mars 2016
framkom att AP-fonderna innehåller
Tobaksbolagsaktier. När jag kontaktar Pensionsmyndigheten får jag
beskedet att jag inte kan välja bort
dessa aktier!
Är det så att alla svenska medborgare är tvingade att acceptera
dessa oetiska aktier var verksamhet
mycket allvarligt skadar folkhälsan?
Bo Hellgren

Ingen minister har svarat honom.
I stället fick han ett avvisande svar
från en brevhandläggare:

Hej Bo
Tack för att du hörde av dig
till Regeringskansliet om
AP-fonderna.
AP-fondernas styrelser är fullt
ut ansvariga för förvaltningen i fonderna. Det innebär att
du bör ställa dina frågor kring
förvaltningen direkt till den eller
de fonder som är berörda.
Vänligen
Catrin Arhusiander
Brevhandläggare
Finansdepartementet

Detta är en otillfredsställande
situation. Riksdagsledamoten
Barbro Westerholm har ställt samma
fråga till ministrar och fått samma
svar.
Gun Jareblad i Motala, tidigare landstingspolitiker och aktiv
tobaksmotståndare, har skrivit
debattartiklar om detta i ÖstgötaCorrespondenten, Motala/Vadstena
tidning och liberalernas medlemstidning NU.
Namninsamling
VISIR ger förstås inte upp denna
fråga utan kommer att driva den.
På initiativ av Bo Hellgren finns
nu en möjlighet att skriva på för en
ändring. Gå in på http://upprop.nu/
SXZW och skriv under!
Arne Stråby

Bo Hellgren, Gun Jareblad och Barbro
Westerholm agerar för att det borde gå att
välja bort tobaks-anknutna bolag från de
statliga AP-fonderna.

Stöd namninsamlingensaktionen!

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

Stoppa tobaksaktier i AP fonderna
http://upprop.nu/SXZW
Blir medlem i VISIR pg 60 04 07 - 2. http://www.visominteroker.se/bli-medlem/
Allt som VISIR byggt upp under 40 år behöver nu försvaras !
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Det är dags att hyfsa tobaksdebatten. Vi kan inte i längden
skylla alla olägenheter med
tobaksbruket på rökare och
snusare. Vi måste också ställa
krav på hela tobaksbranschen.
Rökare och snusare måste inse
att det är tobaksbranschen som
är orsaken till att de drabbats av
nikotinberoende. Rökare, snusare
och icke-rökare har alla ett
gemensamt intresse av att sätta
stopp för tobakens skadeverkningar och tobaksbranschens
destruktiva verksamhet.
Vid ett seminarium med Sveriges
Läkarförbundet tidigare i år
avslöjades att alla AP-fonder
innehåller aktier i tobaksbranschbolag, som inte går att välja bort
i nuläget. Det innebär att våra
pensionspengar används för att
skapa ohälsa och död, främst för
rökare och snusare men indirekt
för oss alla andra. Man undrar
om AP-fonderna också innehåller
andra hälso-, miljö-, natur- och
fredsdestruktiva dolda aktier som i
nuläget inte går att väljas bort?
Tobaksbranschens affärsidé är att
lura barn, ungdomar och vuxna in

i nikotinberoende för att på så sätt
skaffa sig livslångt trogna kunder.
Det är ett destruktivt geschäft som
sedan början av 1900-talet har gått
i arv från generation till generation.
Jag har skrivit till Pensionsmyndigheten för att välja bort mina
tobaksbolagsaktier och begärde
blankett för fondbyte. Men då fick
jag veta att jag har en traditionell
försäkring i min premiepension, och
det innebär att jag inte har några
fonder som jag själv kan byta bort.
Om jag går in på Pensionsmyndighetens hemsida och söker på
Swedish Match så hamnar jag även
på jobbannonser för att marknadsföra och sälja tobaksprodukter.
Vad kan vi tillsammans göra
för att rätta till dessa missförhållanden? Vad kan man göra för att
sätta stopp för tobaksbranschens
destruktiva geschäft? Finns det möjlighet att ta bort undantagsbestämmelserna i produktansvarslagarna,
så att tobaksbranschen blir ekonomiskt och socialt ansvarig för sina
produkters skadeverkningar?
Bo Hellgren

5

Bild: Arne Stråby

Tobaksaktier i AP-fonderna

Bo Hellgren, här i arbete på
VISIRs kansli.
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Rökfria bostäder ger friska barn
Rökfria bostäder kan erbjuda
en hälsosam miljö för barn att
växa upp i. En rökande gravid
kvinna är numera sällsynt, men
hon kan utsättas för andras rök. I
bostadshus med rökfria bostäder
är också utemiljön rökfri. Det är
inte tillåtet att röka på balkonger,
utanför porten och i närmiljön.
Barn som växer upp med ansvarstagande föräldrar lär sig själva
ta ansvar. I WHO:s barnkonvention står hur barn ska skyddas
från ohälsosamma miljöer, där
tobaksrökning ingår.
Egentligen borde alla barn bo i
rökfria bostäder, en enkel väg till
god hälsa.
Det finns goda ambitioner men det
är långt ifrån verkligheten. Många
barn utsätts för passiv rökning idag,
och den gör barn sjuka. Det är också
svårt för barn att skydda sig. Av en
undersökning av Karolinska Institutet framgår att i Sverige utsätts
idag omkring 1 % av 4-åringarna
för passiv rökning. I vissa områden
utsätts så många som 29 % av spädbarnen för tobaksrök.
Hälsomålet för Sveriges regering
och riksdag är att ingen ska utsättas ofrivilligt för tobaksrök. Lagstiftning om rökfria miljöer är ett
effektivt sätt att skapa tobaksfria
områden.
Att bostadsbolagen ökar på dessa
rökfria domäner är glädjande och
ger hopp om ett rökfritt Sverige.
Byggbolag och bostadsrättsfören-

klar majoritet av de boende ser det
som ett stort plus att kunna ge sig
själva och barnen en rökfri livsmiljö.
Utöver lägenheten och gemensamma
utrymmen är gården, balkongen och
uteplatsen rökfria utrymmen."
Det erbjöds sammanlagt 150 rökfria
lägenheter i Stockholm.
Idag finns rökfria hyreshus i Karlskrona, Östersund, Bromma, Örebro, Umeå, Växjö, Uppsala, Säter,
Upplands Väsby, Sundbyberg, Karlstad, Sundsvall, Hedemora, Stockholm, Lund, Malmö och Göteborg
och utvecklingen går framåt. Efterfrågan på nya rökfria bostäder är
enligt bostadsbolagen stor.
Förvånande är dock att stora
bostadsbyggare som JM inte tycks
ha sådana ambitioner. Det blev
tydligt när jag talade med dem.
Martha Kesthely är filosofie Ingen planering av rökfritt boende
doktor, lektor i socialt arbete var igång. De har nog inte tänkt så
och styrelseledamot i VISIR långt!
Det är en utmaning att tänka om
och att förverkliga nya idéer! Om 50
ingar som erbjuder rökfria är inte
år har vi kanske kommit dit att rökmånga, men det har skett en ökning
ningen är ett minne blott? Då slipunder de senaste åren. De marknadsper vi oroa oss för ohälsa av röknför en idé som är rätt i tiden.
ing. Vi kan då andas fritt i våra hus
Bostadsbolaget i Växjö var tidigt
och lägenheter och barnen har blivit
ute med rökfria alternativ. Det var
friskare. Kanske en möjlig framtid?
2006 och bostadshuset var Sveriges
första rökfria. Idag är 1 procent av
Martha Kesthely
Växjös hyreslägenheter rökfria. De
vill dock öka antalet rökfria lägenheter eftersom intresset har ökat.
Familjebostäder skriver på sin
hemsida:
"Våra undersökningar visar att en

6

Den 12 november förra året
annonserades ett lagförslag om
att landets offentligt förvaltade
hyresfastigheter för låginkomsttagare, så kallade ”public housing”,
ska bli helt rökfria. Lagförslaget
berör totalt 2 miljoner hyresgäster
varav en tredjedel är barn.
Drygt 3 000 kommunala fastighetsbolag ska inom 18 månader efter
att den slutliga lagen antagits
ha infört en rök-fri policy i sina
fastigheter. Ett rökförbud ska
omfatta alla inomhusmiljöer:
lägenheter, gemensamma utrymmen
och administrativa lokaler samt
utomhusmiljöer inom ett avstånd
på cirka 8 meter från fastigheten.
Rökförbudet föreslås skrivas in i
hyreskontrakten. Men förseelser
mot rökförbudet ska inte leda till
vräkning.
Två månader efter lagförslaget
hade drygt 1000 kommentarer kommit in till den federala myndigheten.
Tobaksforskaren professor Stanton

Glantz och två professorer i hälsoekonomi ansåg att nyttan av lagen
om rökfria bostäder inte nog kan
uppskattas för landet. Minst 42 000
människor dör varje år till följd av
passiv rökning, och 521 miljoner
dollar i kostnader kan sparas per år
om rökning förbjuds i alla statsunderstödda bostäder. De pekade också på att en minskning i sjukhusinskrivningar och ambulansutryckningar följer efter införandet av rökfria
miljöer eftersom anfall av tillstånd
som hjärtinfarkt, stroke och astma
minskar.
Glantz och hans kolleger betonade
också vikten av att barn får växa
upp i rökfria hem. De menar att passiv rökning är en bidragande orsak
till såväl öroninflammationer som
ADHD hos barn. Passiv rökning
orsakar alltså även negativa effekter på sikt.
Sedan 2009 har över 600 kommunala fastighetsbolag på frivillig väg
infört rökfri policy i åtminstone ett
hyreshus efter propåer och vägledning från departementet. I det aktuel-

Bild: Arne Stråby

Rökfri policy i vissa bostäder i USA

Dan Svensson
la lagförslaget återstår flera frågor
att beakta, som om rökförbudet
även ska omfatta e-cigaretter och
vattenpipa.
VISIR följer utvecklingen om hur
lagen med att begränsa rökning i
offentligt förvaltade bostäder i USA
fortskrider och slutligen utformas.
Dan Svensson

Skärpt lagstiftning om rökning i bostäder i Finland
I den nya finska tobakslagen
ges en möjlighet att ansöka om
rökförbud inne i lägenheter, på
balkonger till lägenheterna och
på andra utomhusytor som hör
till lägenheterna.

Ansökan görs till kommunen som
kan meddela rökförbud. Ett allmänt
rökförbud i bostäder, på balkonger
etc gäller alltså inte. Lagen träder i
kraft den 1 januari 2017.
Sedan tidigare får ett fastighets-
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bolag förbjuda tobaksrökning på
gemensamma ytor nära entréer och
friskluftsintag, på lekplatser, loftgångar och liknande.
Dan Svensson
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Per Haglind – en röst från Göteborg
VISIR har en del läkare som gamla trogna medlemmar. En av dem
är Per Haglind, under många år stadsläkare i Göteborg, men nu
pensionär. Han har medverkat i insatser för att göra Göteborg
mera rökfritt, och det har jag bett honom berätta lite om.
- Jag blev stadsläkare i Göteborg
år 1985. Under nästan trettio
år har jag haft förmånen att få
arbeta med en lång rad frågor, som
varit viktiga för göteborgarnas
hälsa: Luftföroreningar, dricksvatten, mobiltelefonernas farlighet,
buller, mögel, stadsplaneärenden
och mycket annat. Jag var också
smittskyddsläkare i Göteborg under
tio år – de mest uppmärksammade
frågorna var utbrottet av difteri och
den då nya infektionssjukdomen
HIV/aids.
- Som stadsläkare har jag kontinuerligt arbetat med frågor
kring tobaksrökning. Exempel på

Per Haglind och Mona Wahlgren
vid LUFT-konferensen
2011 i Visby.

framgångsrika förändringar är
lagstiftning kring rökfria restauranger och bestämmelserna kring
rökfri arbetstid i Göteborgs stad.
Lagen om rökfria restauranger och
serveringar kom 1 juni 2005 och
föregicks av succesiva regler om att
ett visst antal platser i en restaurang
skulle vara rökfria. Ett tidigt och av
särskilt intresse var projektet Guldgaffeln där restauranger i Göteborg
fick ett vackert diplom med Guldgaffel på av staden om de erbjöd
helt rökfritt ätande. De fick också
vara med i listor som publicerades,
så att folk kunde välja rökfria
kaféer eller restauranger. Projektet
byggde således på frivillighet och
inleddes år 2001.
-Ett annat viktigt moment var när
Kommunfullmäktige i Göteborg till
facknämnder och stadsdelsnämnder
överlämnade det slutgiltiga beslutet
om introduktion av rökfri arbetstid.
Nämnderna uppmanades således
att som arbetsgivare besluta om
rökfri arbetstid för alla sina anställda. Beslutet innebar att anställda till exempel inte längre fick
röka under arbetspaus. Lunchen
är ju inte arbetstid, så där kunde
arbetsgivaren inte besluta. Besluten
kombinerades med erbjudande om
rökslutarstöd mm.
- I dessa förändringsprocesser
hade Agneta Alderstig, nu förbunds-
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Per Haglind höll ett inledningsanförande när LUFT-konferensen
2011 öppnades i Gotlands fornsal.
ordförande i VISIR, viktigt samordningsansvar och var framgångsrikt
en pådrivande kraft.
- Du är väl medlem i VISIR också?
- Ja, och det har jag varit länge.
Jag är också medlem i Läkare mot
Tobak och blev snart invald i
styrelsen där.
- Arbetet kring tobaksrökning
medförde också behov av information och kunskapsefterfrågan.

- Ni har också jobbat en del med
rökningen bland invandrare i
Göteborg?
- Ja, vi kunde konstatera att man
rökte rätt mycket bland invandrade
grupper och att man där inte hade
så bra tillgång till information.
Vi sökte kontakt med ett trettiotal invandrarföreningar i Göteborg
och träffade deras styrelser. Ett mål
var att föreningarnas möteslokaler
skulle vara rökfria. Projektet bidrog
med ekonomiskt stöd om föreningarna informerade om risker med
tobak i samband med de egna
aktiviteterna. Ett framgångsrikt
delprojekt var ett Ramadanblad,
där Koranen citerades om ”att inte
skada Dig själv”. Eftersom man inte
fick röka dagtid under Ramadanmånaden, så var detta en bra tid att
inleda arbetet med att sluta röka.

Per Haglind och VISIRs förbundsordförande Agneta Alderstig
har haft mycket gott samarbete genom åren.
I ett löpande system anordnades
i landstingen LUFT-konferenser,
numera vart tredje år. År 2000
hade vi den i Göteborg. Jag försökte ge konferensen en tydlig vetenskaplig förankring och arbetade
för att undvika att trycka och
förväg distribuera program och
information. Detta skulle finnas på
en webbsida.
- En annan LUFT-konferens som

jag gärna minns är den i Visby år
2011. Mona Wahlgren, då och nu
ordförande i Sjuksköterskor mot
Tobak, ville ordna en konferens
på Gotland och hon och jag tog
ett gemensamt ansvar. Ja, Du Arne
var ju med på konferensen också.
Den hade ett utmärkt innehåll och
många deltagare, en framgång.
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- Och vad hoppas Du av framtiden?
- Ja, det tobaksförebyggande
arbetet är inte avslutat. Fortfarande röker nästan en miljon människor regelbundet i Sverige. Arbetet
med neutrala tobakspaket, rökfria
miljöer, hög tobaksskatt, tillgängligt rökslutarstöd och Tobacco
Endgame 2025 måste fortsätta.
Även utomhusserveringar måste bli
rökfria. Mat smakar bäst utan rök!
Ja, det vill VISIR varmt instämma i.
Text och bild Arne Stråby
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Vi minns Ulla Palmgren

Ulla arbetade på vårt kansli under
ca tio år. Hon var född 1932 och
läste till filosofie magister för att
sedan arbeta som lärare, främst i
samhällskunskap och historia. Hon
har arbetat i Borlänge, Luleå, Falun
och Kalmar. Under 16 år bodde hon
och maken Per-Olof på Öland. Där
var hon även lokalpolitiskt verksam
i Mörbylånga kommun och ingick i
kommunstyrelsen.
1996 gick hon i pension, och hon
och Per-Olof flyttade då till Tyresö.
Ännu pigg på att arbeta sökte hon
jobb på VISIR och fick arbete på
vårt kansli, som då låg i Märsta.
Det var Ulla och Ragnhild Berglund
som skötte kansliet. Men det var
långt utanför stan. Ulla spanade
efter något annat och lyckades få
en god kontakt med Hälsans Hus
om det. Det var en lämplig miljö för
VISIR, så vi var tacksamma för det

Bild Arne Stråby

En av våra duktiga medarbetare
inom VISIR har lämnat oss. Vi har
nåtts av sorgebeskedet att Ulla
Palmgren avled i slutet av förra
året.

Ulla Palmgren vid sitt skrivbord på VISIRs kansli.
arbetet. Vi fick banta ner utrymmet
då, och lämnade mycket arkivmaterial till Riksarkivet.
Ulla och Ragnhild skötte vår
administration med den äran, och
det var skönt att åka så långt, både
för dem och för oss som kom dit för
sammanträden ibland.

Ja, vi är många som minns Ulla
och de mycket goda insatser hon
gjorde för oss, Tack Ulla!
Arne Stråby

VISIR medarrangör om rökfritt boende
En konferens ”Rökfritt boende – går det?” äger rum i Örebro den 23 november.
Den arrangeras av Astma- och Allergiföreningarna i Örebro län, Astma- och Allergiförbundet, Unga Allergiker
Bergslagen och Riksförbundet VISIR. Konferensen är ett evenemang i Tobaksfria veckan, vecka 47, och vi räknar
med att återkomma om den i nr 1/2017.
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Inte så inne att röka längre
Att röka har inte längre samma
status som förr. Filmer har
glorifierat rökning, särskilt på
40- och 50-talen. ”Känt folk röker
Kent” – men det är inte lika inne
längre.
Kanske har många års hälsoupplysning gett resultat. Men alla är
inte lika lätta att nå. Det är nu känt
att de som har lägre utbildning
röker i större utsträckning. Enligt
SCB är daglig rökning vanligast
inom gruppen långtidsarbetslösa
och förtidspensionerade. Det blir
en ond cirkel, för de intellektuella
funktionerna blir sämre av rökning.
Att känna att man inte får röka var
som helst är också ett stigma för den
som är beroende.
Att vara rökfri kan nu snarast vara
en merit för den som söker jobb. Allt
färre arbetsgivare anställer personer
som röker. Man vet att rökare har
fler sjukdagar, 8 dagar mer per år,
än icke-rökare, och tid går åt för
dem att röka under arbetsdagen.
Sökande som skriver i sitt CV att de
är rökfria går ofta före i urvalet.
Numera har mer än 200 av
Sveriges 290 kommuner infört rökfri
arbetstid, och den trenden fortsätter. Landstingen har infört rökfri
arbetstid, och det sparar pengar för
sjukvården. Arbetsmiljön blir bättre
för alla och sjukdomstalen minskar,
vilket är i företagens intresse.
Viss forskning visar att personer
som röker blir mindre produktiva,

och deras minne försämras. De
som röker löper större risk att få
demenssjukdomar. MCI är en lindrigare försämring av minnes- och
andra intellektuella funktioner och
drabbar rökare. Men även de som
är utsatta för passiv rökning riskerar
sämre minne. Passiva rökare kan få
diabetes 2, en sjukdom som drabbar
rökare.
Ungdomar bryr sig idag mer om
materiella ting. Man köper dyra
produkter som skönhetsmedel och
dyra kläder för att visa status. Många tänker bara kortsiktigt. Några
kanske feströker eller bara tar
någon cigarett när de blir bjudna
men tänker inte på att även det skadar en i långa loppet. Rökning kan
synas på tandköttet och till sist på
tänderna. Om läkaren ger beskedet
att man har KOL så har rökningen
gått alldeles för långt.
Att röka kan kosta upp till 15 –
20 000 kr per år för en vanerökare.
Även snus blir dyrare när skatten
höjs. För många är pengar något
som ger trygghet. Allt fler inser att
det är trevligare att ha dem till resor
och annat i stället för att låta dem
gå upp i rök.
Rökning är numera en faktor
när det gäller att välja en partner.
Allt fler vill ha en partner som är
fräsch, luktar gott, är rädd om sig
själv och inte är beroende av gifter
som förstör. Unga kvinnor lär sig att
det är lättare att bli med barn om
man inte röker, och att barnet kan
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Nina Eriksson
skadas som embryo under de första
veckorna, då man kanske inte ens
vet att man är med barn.
Passiv rökning är farlig för
omgivningen. Det är numera ovanligt på arbetsplatser och ofta men
långt ifrån alltid i sällskapslivet.
Den rökfrie kan känna röklukt av
rökarens kläder och reagera negativt.
Så låt oss fortsätta att arbeta för
rökfritt överallt, ett rökfritt Sverige!
Nina Eriksson

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!

Nu är det höst

Hoppas att du har haft en trevlig sommar! I förra numret av Visirklubben hade jag en idé om att man skulle ta med sig en burk till stranden
som rökare fick fimpa i. Är det någon som har gjort det? Jag lyckades
i alla fall, och här är ett av resultaten. Äckligt eller hur? Men bättre att
sopsortera och slänga i brännbart
än att kasta på våra stränder.

Franciska Sieurin-Lönnqvist
arkeobild@telia.com
Baldersvägen 7, 182 35 Danderyd

Nu är hösten här med alla sina
färger och efter en tur på stan
i Stockholm blir jag väldigt
fundersam när jag ser alla
rökare som står och huttrar ute
på gatorna framför caféer och
restauranter. Att det fortfarande
finns de som börjar röka!? Ofta är
det unga tjejer i 20-årsåldern. Det
är synd tycker jag. Börja aldrig
röka!

TÄVLING

Gillar du att teckna?
Eller rita bilder på datorn?
Försök hitta på en smart
”logga” mot rökning! Helst
så enkel som möjligt.

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!

Franciska tycker till...

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.

NÄR ska vi slippa den här äckliga
nedskräpningen? Är det OK att
slänga fimpar och cigarettförpackningar medan hundägare plockar upp
hundbajs och alla vi andra sopsorterar
och kastar vårt skräp från matförpackningar på rätt ställe? Varför är det ok
att lämna sina äckliga fimpar överallt
där de ligger och stinker? Till och med
utanför sjukhus stinker det av rök
överallt. Jag tycker att rökare borde
ha med sig en egen burk som de fimpar
i och tar med sig.

Så börja skapa något kul,
läskigt eller smart MOT
RÖKNING!

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

Det kan bli förbjudet att röka i en bil där det sitter barn!
Riksdagsledamoten Yasmine Larsson (S) vill att det ska bli förbjudet med rökning i
bilar som barn sitter i! Man får i sig massor med skadliga ämnen från tobaksröken
om man sitter instängd i en bil där någon röker. I många andra länder vill man
skydda barns hälsa genom att förbjuda rökning i fordon med barn i, t.ex. Sydafrika,
Italien, Finland, en massa delar av Kanada, delar av USA och Australien, och
i Puerto Rico. Barns lungor är inte färdigutvecklade och är känsligare än hos
vuxna. Barns immunsystem är också sämre utvecklat vilket gör att de lättare blir
sjuka. Barn har också svårare än vuxna att säga ifrån om någon röker i bilen.
Sverige bör därför se över möjligheten att kriminalisera rökning i bilar och liknande
fordon som barn färdas i. Läs mer på: www.riksdagen.se.

mine!

Yasmine Larsson

Här är ett klipp från den gamla VISIR-klubben som fanns i Lill-Allers i början
av 1970-talet. Bland annat så var det Gösta Knutsson (han som hittade på
Pelle Svanslös) som var aktiv då.

Vad tycker du om att införa rökfritt på uteserveringar?
(Besvarad av: 1016 (63 %). Ej besvarad av: 609 (37 %)
60

Vad tycker du om att införa
rökfritt på uteserveringar?

40

Vad tycker folk egentligen om
rökning på uteserveringar?
Här intill ser du en undersökning om
det. De allra flesta vill ha rökfritt. Vi
håller tummarna!

20

Underlag taget från:
www.rokfriuteservering.se
0

1

2

3

4

5

Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt
Vet ej
583
(57 tycker
%) 217
111 (11 %)
(7 uteserveringar?
%)
29 (3 %)
Vad
du(21
om%)att införa
rökfritt76på

(Besvarad av: 1016 (63 %). Ej besvarad av: 609 (37 %)

60

FÖR BARN OCH UNGA
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VISIR AKTUELLT

Gilla oss på facebook

NÄTVERKET FÖR
TOBAKSPREVENTION

https://www.facebook.com/visominteroker/

VISIR

www.visir.a.se

RÖKFRITT SVERIGE

Cancerfonden

www.cancerfonden.se

Det är nu hela 124 organisationer som har tagit ställning för ett
rökfritt Sverige år 2025. Bland dem finns många landsting och
kommuner.

Hjärt-Lungfonden

www.hjart-lungfonden.se

A Non Smoking Generation
www.nonsmoking.se

Dags att betala
medlemsavgifter 2017!

Lärare mot tobak

VISIR Aktuellt
nr 1 2017

Huvudmedlem 180 kr
Familjemedlem 30 kr
Ungdomsmedlem (upp till 26 år) 0 kr
Ständig medlem 1500 kr
Organisationer/företag 300 kr
Betala till plusgiro 60 94 07-2!

www.lararemottobak.se

Läkare mot tobak

Manusstopp 27/2
Välkommen med idéer,
text och bilder
till kansliet eller direkt till
redaktören.

www.doctorsagainsttobacco.org

Sjuksköterskor mot tobak

www.sjukskoterskormottobak.se

Mun- & Halscancerförbundet
www.mhcforbundet.se

Tandvård mot tobak
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Vad innebär svaret på fråga ①?

③

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

BAND RUNT
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TobaksfaktaOberoendeTankesmedjan

www.tankesmedjan@tobaksfakta.se
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Psykologer, socionomer och
A folkhälsovetare mot Tobak
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Yrkesföreningar mot Tobak

ADENIN

VERKLIG

③ FÖR-HÖRA

www.dentistryagainsttobacco.org

Svenska NCD-nätverket

(non communicable diseases –
icke smittsamma sjukdomar)

TPLR Tobaksprevention i
Landsting och Regioner
ywonne.wiklund@vll.se

Vinnare sommarkrysset

T Grattis, dubbel trisslott till:
B Elisabeth Fröjdh
Båsgatan 17, 531 42 Lidköping
C
Kerstin Taflin,
BoHe Malörtsvägen 7, 239 34 Skanör

Göran Åkvist

Frans G Wibergs väg 1
291 40 Kristianstad
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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 27/2 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 har löst
korsordet!
Namn:
Adress:
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BoHe

Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Inbjudan till förbundsmöte

Riksförbundet VISIR håller förbundsmöte i Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, lokal Terrassen, Stockholm.
Söndagen den 26 mars 2017 klockan 13.00-15.00.
Lunch serveras där kl 12.00. (OBS! Föranmälan krävs)
Utförlig information kommer på hemsidan www.visominteroker.se.
Anmälan till förbundsmötet sker på e-post visir@telia.com eller telefon 08-591 282 11.
Anmälan om deltagande och motioner ska vara kansliet, VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28
Stockholm eller e-post visir@telia.com tillhanda senast den 28 januari 2017.
Varmt välkomna!

Inbjudan till årsmöte i Göteborg

Föreningen VISIR i Göteborg håller årsmöte.
Onsdag den 15 februari 2017 kl 19.00.
Möteslokal kommer att vara Glasburen i Masthuggets Hus vid Klingners Plats.
Man kan stiga av buss 60 vid Paradisgatan, gå trapporna ned till Masthuggsliden och där fortsätta
rakt fram mot Klingners Plats. Där ser man Masthuggets Hus till vänster. Glasburen ligger omedelbart
till vänster innanför entrén i husets innervinkel. Motioner sänds senast 15 januari till ordförande Gert
Essle, Mattsonsliden 24, 413 18 Göteborg eller med E-post gert.essle@gmail.com.
Alla medlemmar hälsas välkomna!

Inbjudan till årsmöte i Stockholm

Föreningen VISIR Stockholm-Uppsala kallar till årsmöte i lokalen Olof Palmes gata 25, 1 tr. över gården.
Söndagen den 15 januari 2017 kl 17.00.
Detta är ett viktigt möte då vi ska diskutera om föreningen ska vara vilande och att en politiker
kommer att stödja en gemensam skrivelse om rökzoner. Ring gärna eller skicka sms till 070-575 7702,
Yvonne Berling. Förfriskningar bjuds.
Alla hälsas varmt välkomna!
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

