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Nytt arbete och tobaksfri vecka

Omslag: Adobe Stock

Efter en skön sommar tog höstens 
arbete fart. VISIR:s arbete startade 
med en intressant planeringsdag 
i Stockholm den 5 september, 
där styrelseledamöter, ersättare, 
anställda och inbjudna deltog 
med stor entusiasm och många 
idéer växte fram. Sedan fortsatte 
arbetet med att skriva verksamhet-
splan för 2018 och så tre 
ansökningar om bidrag för 2018 
till Folkhälsomyndigheten. Bland 
annat vill vi utveckla arbetet av 
Rökfri Ramadan tillsammans med 
Sluta-Röka-Linjen, Stockholm och 
Göteborg. Vi håller tummarna 
och hoppas!

Tobaksfria veckan infaller vecka 
47. Tobaksfria veckan startade i 
mitten av 1970-talet som Rökfria 
veckan och är en kampanj i Sverige 
mot tobaksbruk. Planering av 
aktiviteter pågår, och bland annat 
ska VISIR Gotland som tidigare 
år ha bemannad utställning och 
bokbord på Almedalsbiblioteket 
i Visby, och VISIR Stockholm 
kommer att ha ett bemannat 
bokbord på Garnisonen i 
Stockholm.

Det är glädjande att mycket 

arbete pågår runt om i världen 
för att minska tobaksbruket och 
tobaksprodukter. Senast läste jag 
om, att myndigheterna i Thai-
land har beslutat att i början av 
november 2017 införa rökfria 
stränder. Myndigheterna har 
tröttnat på nedskräpning av alla 
cigarettfimpar på stränderna, 
rapporterar Bangkok Post. Förra 
månaden uppskattade man att det 
slängs över 100 000 fimpar bara 
på Patong Beach på Phuket och 
man räknar med att det slängs 
över 100 miljoner fimpar varje 
dag på gatorna i de större städerna 
i Thailand. Siffrorna har fått myn-
digheterna att besluta om ett rök-
förbud på 20 stränder i landet och 
med höga böter om förbudet inte 
efterlevs. När får vi ett liknande 
beslut i Sverige?

Vi tackar hälsominister Gabriel 
Wikström för gott samarbete. 
Gabriel lämnade regeringen i 
somras. Efter regeringsombild-
ningen är socialminister Annika 
Strandhäll ansvarig för folkhäl-
sopolitiken i Sverige. Gabriel 
stödde arbetet med att minska 
tobaksbruket och åtgärder som fler 

rökfria miljöer, exponerings-
förbud för tobaksprodukter och 
neutrala tobaksförpackningar. 
Han var positiv till idén om ett 
måldatum då rökningen ska vara 
starkt reducerad. Hans mål var att 
framförallt förbättra hälsan. Vi 
ser fram emot ett samarbete med 
Annika Strandhäll och hoppas att 
folkhälsopolitiken inte blir efter-
satt i konkurrensen med vård- och 
socialförsäkringsfrågor.

År 2017 närmar sig sitt slut och 
det är åter dags att betala medlem-
savgiften. Jag hoppas att du vill 
fortsätta att vara medlem i VISIR 
och stödja oss i arbetet mot tobak.

Agneta Alderstig
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Rökningen kostar 31 miljarder

Panelen bestående av moderatorn Lisa Kirsebom, Anna Bessö, Henrik 
Ripa, Daniel Brämhagen och Helene Hammarberg.

Den 31 maj uppmärksammar 
Världshälsoorganisationen 
WHO sedan länge som Den 
rökfria dagen. I år arrangerade 
Cancerfonden just  den 
dagen ett frukostseminarium 
om rökningens kostnader 
och möjligheten att spara 
samhällskostnader genom 
åtgärder för minskad rökning.

Medarrangör till seminariet var 
försäkringsbolaget Skandia, 
som också har intresse av 
minskad sjuklighet. Institutet för 
Hälso- och Sjukvårdsekonomi 
(IHE) i Lund har i en rapport 
försökt att beräkna samhällets 
kostnader för sjuklighet som 
har med rökning att göra. Den 
presenterades nu av Emelie 
Andersson.

Slutsumman har man fått fram 
till ca 31,5 miljarder kronor. 
Drygt hälften av detta är bort-
fall i produktionen, medan ca 
10 miljarder är kostnader för 

sjukvården. De tre största kost-
naderna i sjukvården är hjärt- 
och kärlsjukdomar, lungsjuk-
domen KOL och cancer. Lung-
cancer står för knappt hälften av 
cancerns kostnader och annan 
cancer för resten.

En avslutande paneldebatt 
gjordes sedan, och även frågor 

från åhörarna kom in på slutet. 
På bilden ser vi panelen med 
från vänster moderatorn Lisa 
Kirsebom, Anna Bessö, Henrik 
Ripa, Daniel Brämhagen och 
Helene Hammarberg.

Arne Stråby
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Bengt Rosengren i Göteborg 
var förbundsordförande i 
VISIR under åtta år, 2001-2009. 
Vid förbundsmötet 2009 
hade han avsagt sig återval 
och efterträddes då av Dick 
Jansson, Uppsala.

Men vi är glada över att ännu 
ha Bengt i våra led som en 
viktig röst i Göteborg. Den 10 
september i år fyllde han 90 
år. VISIR-aktuellt vill gärna 

gratulera honom här även om 
den stora dagen redan har varit. 

Bengt är ännu verksam och 
skrev i september i år ett brev 
tillsammans med vår nuvarande 
förbundsordförande Agneta 
Alderstig ett brev till centerns 
gruppledare i riksdagen Anders 
W Jonsson. Där vädjade man 
om lagstiftning om neutrala 
cigarettpaket, som inte förvaras 
synligt i butikerna, ett sätt att söka 
förebygga att fler börjar röka. 

Tack Bengt för allt du har gjort 
för oss och för ett rökfriare 
samhälle!

Arne Stråby

VISIR har en aktiv medlem 
i Lund. Han har agerat mot 
nedskräpningen av fimpar, 
och han sprider information 
om VISIR nästan överallt där 
han kommer åt. VISIRs kansli 
får ofta skicka broschyrer och 
flera nummer av VISIR-aktuellt 
som han sprider.

Han är ändå ingen ungdom. 
Den 18 juli i somras fyllde han 
80 år. Då intervjuades han 
av Helsingborgs Dagblad i en 
fyrspaltig artikel med rubriken 
”Han fick läkarna på lasarettet 
att sluta röka”, som vi kan visa 
här. Och i den artikeln talar han 
förstås om VISIR också.
Ett senkommet grattis och 
varmt tack från VISIR!

Bengt Rosengren 90 år

Lars Claesson har fyllt 80
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In i t ia t i v tagaren t i l l  sa j ten 
www.tobaksfakta.se Carl-Olof 
Rydén avled i våras, 85 år 
gammal.

Han var journalist från början 
och verksam på Aftonbladet och 
Norrländska Socialdemokraten.

Så började han arbeta för 

Cancerfonden och var redaktör 
för www.tobaksfakta.se under 
rätt många år. Han blev en viktig 
gestalt för upplysning om tobakens 
skadeverkningar.
I VISIR-aktuellt nr 1/2008 hade 
jag en fyllig intervju med honom. 
Vi saknar honom.

Arne Stråby

”Här vilar gångaren Åke 
Mosell”. Så lyder texten på 
en gravsten vid Katarina 
kyrka i Stockholm. Det är ett 
fint sällskap han har hamnat 
i. Anna Lindh och Cornelis 
Vreeswjik ligger mitt emot 
honom. 

Åke var ingen kändis. Han var 
brevsorterare på postterminalen 
vid Tomteboda. Han var 
idealist och skrev under upprop 

om att rädda 1000-åriga ekar 
och Årstafältet som landskaps-
park. Som ledamot av flera 
valberedningar nominerade han 
lämpliga personer att väljas i 
styrelser av olika slag.  

Idrotten var Åkes främsta 
fritidsintresse. På korpnivå utö-
vade han idrotter både till fots 
och på skidor och cykel. Inom 
gångsporten blev han något av 
en legend. 

Åke var också medlem i 

VISIR. Han ingick i en särskild 
krets av idealister och eldsjälar som 
också räknar in Bo Hellgren. Att 
Svenska Gång & Vandrings-
förbundet nu stöder Ett Rökfritt 
Sverige 2025 är ett resultat av 
deras strävanden i den svenska 
föreningsmyllan.      

Åke dog 2016, året då han 
skulle fylla 80. Vi saknar honom. 

Dan Svensson  

Åke Mosell

Carl-Olof Rydén död

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 !
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Kola, kiwi, vindruva, ananas, 
anis, apelsin, äppelpaj, 
aprikos, björnbär, bubbelgum, 
choklad, kanelbulle… Ett 
utbud av smaker erbjuds 
på e-cigarettmarknaden. 
Exemplen är hämtade från en 
svensk internetsajt som säljer 
e-cigaretter och påfyllnings-
vätskor till dem.

I USA varnar nu hälsoexperter 
för denna explosion av 
smaksatta nikotinprodukter.

Den 1 juli i år fick Sverige i 

alla fall en lag om E-cigaretter. I 
den finns förbud att sälja sådana 
till personer under 18 år eller till 
personer som man tror bara är 
ombud för någon som är under 
18 år. Lagen ställer också krav 
på innehållsdeklaration och 
information på ställen där E-cig-
aretter säljs.

Organisationer som Tobaks-
fakta och andra ser det som pos-
itivt att lagen nu finns men ser 
behov av skärpningar, främst 
för att skydda unga. VISIR 
anser också detta. Det finns 

undersökningar som visar att 
unga som röker E-cigaretter har 
en mer positiv inställning till att 
börja röka vanliga cigaretter än 
de som inte gör det.

Arne Stråby

Varning för smakfällor i E-cigaretter

”Dessa smaksatta produkter underminerar nationens ansträngn-
ingar att minska ungas tobaksanvändning och utsätter en ny genera-
tion barn för risken för nikotinberoende och de allvarliga hälsoskador 
som följer av tobaksbruk”

Detta skriver fem organisationer i USA som nu publicerar en rapport.
Text och bild från Tobaksfakta
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Rökförbud på al lmänna 
transporter och i allmänna 
lokaler infördes för mer än 
20 år sedan, och för några år 
sedan kom också rökförbud 
i restauranger och barer. Nu 
är det rökförbud i samma 
typ av lokaler som i Sverige, 
men förbud gäller också på 
lekplatser och parker för barn. 
18-årsgräns för tobaksköp 
gäller liksom i Sverige och är 
lättare att övervaka. 

Nästa slag mot tobaksbruket 
kom vid årsskiftet 2016/17 
med lagen om neutrala tobaks-
paket. I tobaksbutiken ”le 
Tabac” är paketen numera 
bruna och försedda med bilder 
som ska avskräcka från bruk. 

Tobaksmärket får bara stå 
tryckt med liten text. 

Jag har besökt en ”Tabac” i 
Paris för att se hur det fungerar. 
Där hade madame Legrand 
vänt alla tobakspaket upp- och 
ned. Hon tyckte att paketens 
bilder är så äckliga att man inte 
vill se dem när man kommer 
in. Madame hade inte upplevt 
någon nedgång av försäljningen 
under de månader lagen varit i 
kraft. Hon var vid mitt besök 
inte särskilt orolig för framtida 
inkomster. 

Detta kommer nog att 
ändras. Frankrikes nye presi-
dent Macron har ett lagförslag 
som gör att priset för ett paket 
cigaretter ska höjas till 10 

euro (ca 100 kronor), och det 
ska vara genomfört på tre år. 
Tobakshandlarna protesterar 
i hela landet och ibland spek-
takulärt.

Krister Hansén

Franskt föredöme

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 !

Tobaksaffär Frankrike

Frankrike har inget Systembolag. Alkohol säljs fritt i bland annat 
livsmedelsbutiker. Annat är det med tobak. Detta gift omgärdas 
sedan kriget av monopollagstiftning. Tobaksprodukter får bara 
säljas i vissa av staten godkända butiker och har aldrig fått 
säljas fritt i vanlig handel
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VISIR har deltagit i flera 
sådana konferenser, och i år 
var Agneta Alderstig, Suzanne 
Bengtsson,  Br i th-Mar ie 
Delander, Gert Essle, Henrik 
Ripa och Arne Stråby med 
som deltagare för förbundet. 

Samtidigt med konferensen 
hölls en utställning där många 
organisationer där deltog 
och presenterade sig. Det var 
Tobaksfakta, Sluta röka-linjen, 
Tobaksfri Duo och många 
andra, bland dem några 
landsting. VISIR hade dock 
ingen skärmutställning i år men 
har haft det flera gånger tidigare. 
Konferensen hade samlat mer än 
300 deltagare.

Invigningstalare var Margaretha 
Haglund, en välkänd profil i 
arbetet mot tobak och verksam vid 
Socialstyrelsen under många år. 

Moderator var Fredrik Berling.
I en internationell överblick 

berättade Parul  Sharma 
om folkhälsa och social 
hållbarhet, Florence Berteletti 
rapporterade från Bryssel och 

Bo Pettersson om arbetet inom 
världshälsoorganisationen 
WHO. I en nordisk utblick 
redogjorde deltagare från våra 
nordiska grannländer om läget 
i sina hemländer.

LUFT-konferens i Eskilstuna

I samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen 
och landstingen ordnas vanligen en stor konferens om tobak 
vart 3:e år.  De kallas LUFT, där LUFT är en förkortning och 
står för Landstingens utvecklingsarbete för tobaksfrihet. I 
år hölls den i Eskilstuna den 14-15 september.

Nordiska deltagare, från vänster Gudlaug Gudjonsdottir Island,
Niels Them Kjaer Danmark, Ingrid Stenstadvold Norge

och moderator Fredrik Berling.
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Programmet var välfyllt under 
två dagar med föredrag både i 
plenum och uppdelat på paral-
lella sessioner med olika inrik-
tning. Utrymmet här medger 
inte några närmare referat, men 
den som har dator hittar ett rikt 
material, även filmade inslag, på 
www.luftkonferens.nu.

En av de parallella session-
erna handlade om Lagstiftning 
och tillsyn. Där var Suzanne 

Bengtsson moderator, och hon 
inledde själv med ett anförande 
om lagstiftningen. Conny 
Karlsson bedriver tillsyn där 
man säljer tobak och öl i Stock-
holm och berättade om det. 

Konferensen hölls på Elite 
hotell centralt i Eskilstuna. På 
kvällen den 14:e anordnades 
en stor konferensmiddag med 
underhållning av två pigga och 
sjungande tjejer.

Vid avslutningen delades 
2017 års LUFT-pris ut till Mats 
Andersson, tidigare VD för 
fjärde AP-fonden. Dessutom 
överlämnades budkavlen till 
representanter för Skåne och 
Helsingborg, där nästa LUFT-
konferens ska äga rum år 2020.

Arne Stråby

Suzanne Bengtsson talade om 
lagstiftning i ett seminarierna och 

var även moderator där.

Deltagare från VISIR: från vänster 
Suzanne Bengtsson, Arne Stråby, 
Henrik Ripa och Agneta Alderstig 

– och bakom kameran här
Gert Essle.

Göran Boëthius, välkänd profil 
mot tobaken och nu verksam 

inom Tobaksfakta.

Ingrid Talu överlämnar 2017 års LUFT-pris till Mats Andersson.

Conny Karlsson berättade om 
tillsyn där man säljer tobak eller 

öl i Stockholm
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Under 2016 levererade Swedish 
Match 1,5 miljarder cigarrer till 
den amerikanska marknaden.

Cigarrerna tillverkas i två 
fabriker, i Alabama respektive i 
Dominikanska republiken. I den 
västindiska örepubliken arbetar 
en dryg tredjedel av Swedish 
Match personal. Cigarrer består 
av fermenterad tobak insvept 
i tobaksblad och röken från 
cigarrer innehåller samma tox-
iska och cancerframkallande 
substanser som cigarettrök. Det 
faktum att många cigarrer inne-
håller olika smakämnen och säljs 
styckevis har förmodligen ökat 
deras popularitet bland unga. 
Under fjolåret rökte 7.7% av 
amerikanska gymnasiestudenter 
cigarrer det vill säga nästan lika 
många som rökte cigaretter. 
Bland afro-amerikanska gymn-
asister var det mer än dubbelt 
så många som rökte cigarrer än 
som rökte cigaretter (9.5% res-
pektive 3.9%).  

Enligt finansdepartementets 

beräkningar kommer den 
svenska handeln att sälja cirka 
300 miljoner paket cigaretter 
och 250 miljoner snusdosor 
under detta år. SMD Logistics 
AB, ett helägt dotterbolag till 
Swedish Match, distribuerar 
i princip alla tobaksvaror 
till 10 000 försäljningsställen 
runt om i Sverige. Företaget 
är dessutom grossist och dis-
tributör av receptfria läkemedel 
(inklusive nikotinläkemedel) till 
detaljhandeln. Det finns cirka 
5 500 sådana försäljningsställen 
i Sverige.       

Det är viktigt att granska 
hela bilden av Swedish Match 
som själva gärna lyfter fram 
snuset i sin marknadsföring. 
Deras vision om en värld utan 
cigaretter klingar falskt när 
man i verkligheten är ensam 
distributör av cigaretter till 
den svenska handeln och förser 
amerikaner med cigarrer. Andra 
AP-fonden är en av de största 
aktieägarna i Swedish Match 

och har som sådan utsett en 
ledamot i företagets valbered-
ning. Och ska AP-fonderna 1, 
2, 3 & 7 vara med och dela 
på tobaksbolagets aktieutdel-
ningskaka? Nej tack sa fjärde 
AP-fonden, som liksom många 
andra ansvarsfulla investerare 
avstår från samröre med tobak-
sindustrin.      

Dan Svensson

Swedish Match – inte bara snus

Snusprodukter utgör bara 1/3 av nettoomsättningen i Swedish 
Match. Cigarrtillverkning och distribution av tobaksvaror är två 
andra stora produktionsområden i företaget.
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Under det senaste decenniet 
har hållbarhet hamnat i fokus 
hos pensionsfonder världen 
över. För en långsiktig 
placerare är hållbarhet ett sätt 
att minska risker och på sikt 
öka avkastningen.

Det finns många vägar att 
adressera hållbarhet som 
pensionsförvaltare.  Flera 
fonder tar på sig rollen som en 
engagerad ägare och försöker 
påverka bolag i rätt riktning. 
Det gäller till exempel i 
enskilda frågor som klimatet, 
att bekämpa barnarbete och 
valet av rätt styrelseledamöter 
i bolaget.

Min personliga uppfattning 
är att det inte finns bara en 
enda modell för hur hållbarhet 
skall uppnås. Den bästa vägen 
framåt är att låta ”100 blommor 
blomma”. Det viktiga är att 
man som placerare använder 
sin möjlighet att påverka.

På ett område finns det emeller-
tid inte någon möjlighet att välja 
och det gäller hanteringen av 
innehav i tobaksbolag! Tobak 
hör helt enkelt inte hemma i en 
portfölj hos en ansvarstagande 
pensionsfond.

Det finns företrädare för 
pensionsfonder som hävdar 
att bästa sättet framåt är att 
engagera sig som ägare i tobaks-
bolagen. Detta i syfte att få dem 
att uppträda mer ansvarsfullt.

Det finns minst två problem 
med det resonemanget.

För det första skulle ett 
engagemang innebära att man 
drev frågan om att bolagen 
skulle upphöra med sin verk-
samhet, vilket aldrig kommer 
att hända. Tobak är och har 
alltid varit en hälsorisk för 
samhället och därmed för dem 
som äger aktier i dessa företag. 
Tobak är ett av få undantag där 

ägarengagemang helt enkelt inte 
fungerar och aldrig kommer att 
göra det.

För det andra är möjlig-
heterna att komma till tals med 
bolagen och påverka val av 
styrelseledamöter obefintliga. 
Under mina 15 år som pen-
sionsförvaltare har jag inte sett 
ett enda konkret exempel på 
pensionsfonder som engagerat 
sig som ägare i tobaksbolag och 
nått någon framgång.

Det viktigaste skälet till att 
inte äga tobaksaktier är dock att 
det inte kommer att vara en bra 
placering vad gäller avkastning. 
En bransch som inte betalar för 
de skador den åsamkar kommer 
aldrig att över tid lämna en god 
avkastning. Bolagen bedriver en 
verksamhet som befinner sig i 
stark och tilltagande motvind.

På Fjärde AP-fonden valde vi, 
allt för sent skall erkännas, att 
sälja ut våra innehav i tobak-
sindustrin. Ett enkelt beslut för 
den som kan vara långsiktig. 
För i ett längre perspektiv 
kommer tobaksaktier att vara 
en förlorare.

Mats Andersson

Dags att fimpa tobaksaktier!

Mats Andersson, vice ordförande 
i stiftelsen Global Challenges, 

tidigare vd för Fjärde AP-fonden
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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 upp till 26 år bli medlem gratis i VISIR!

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

Hur länge ska vi stå ut med cigarett rök 
på allmänna platser?

Tänk så härlig att ha en lägenhet med balkong! Det är 
det många som har. MEN tyvärr är det också ganska 
många som inte kan sitta på sin balkong för att de har 
en granne som sitter ute bredvid och röker.
På de flesta balkonger är det förbjudet att grilla. 
Det borde också vara förbjudet att röka där! Jag 
känner en person som inte har kunnat gå ut på 
sin balkong på 20 år pga. sin astma. Bara för att 
grannen röker. Så får det ju inte vara! Jag tycker 
att det är konstigt att folk inte kan visa varandra 
hänsyn. Måste man verkligen skriva en lag mot 
sådant? Ja tydligen. 

På vissa tunnelbanestationer och tågstationer 
kan man inte heller vistas som icke-rökande. När 
man står och väntar på tåget kommer man ju inte 
undan! Folk bolmar som bara den på perrongen 
för dom vet att dom inte får röka sedan i vagnarna. 
Skönt att dom inte får det förresten! När jag var 
barn fanns det knappt rökfria vagnar på tågen, så 
bättre har det ju blivit. Men bättre kan det också 
bli!
Alla måste vi ju ha rätt att få andas så ren luft som 
möjligt! Så platser där rökare och icke-rökare vistas 
tillsammans måste vara rökfria!

En förpestar för många...

Foto: Adobe Stock photo.

Skriv till VISIR klubben!

Känner du någon som röker? Försök få dem att sluta!
Det kanske räcker med lite övertalning, lite uppmuntran 
eller något annat lockbete som du kan komma på? Den 
övertalningen kan det ju vara värt om det kan förlänga den 
personens livslängd med några år. – Och så mycket roligare 
det blir att umgås!
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FÖR BARN OCH UNGA

-

   

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

Vinnare i sommarkrysset 
VISIR nr 2 - 2017

-Fatima Rahman, Spånga
-Erika Ekman, Johanneshov
-Hanna Lindgren, Sundsvall

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

Lösning nr 2 - 2017

O BARN SKA 
VARA C MAJ-POJKE 

UTMÄRKT

S T O B A

Y SÄNDER I 
NORGE N R K

YTTRADE                    
I  STIA

I FRUKT-
SALLAD A N A N A S

S O STORLEK 
MISSTÄNKA L PYTONORM Y SLÄKTING TILL 

MÄNNISKAN F

A SOLNA-LAG TID A I K YTMÅTT A R
NÄR VATTNET 

KOKAR Å N G A CIRKA 3 P I
DISSA R A T A BATTERI A A

HUVUD-
BONAD

COM-
PACT
DISC

ROLF
JOHNSSON TORR SLÄPA

HALS-
DUKAR

SYNORGAN

VISIR´S
EGEN

CARLSSON

KAROLINSKA
INSTITUTET

OLJUD

GREKISKT
A

GRIPA

2015

TILLVÄGA-
GÅNGS-

SÄTT

Foto: Adobe Stock photo.

Tre först öppnade rätta svaren vinner en CD från Tore and the No 
Smokers.
Skicka ditt infyllda korsord till: rokaremottobak@yahoo.se eller 
Riksförbundet VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 
Stockholm.

Vet du vad 
det här är?
När jag var barn lekte jag med såna här. Jag 
gjorde gubbar av dem, och hade rätt kul med 
dem. Det kanske du också gjorde, eller gör? 
Men vet du vad de egentligen användes till? Jo, 
att rensa pipan med. 
Min pappa hade ett pipställ där han förvarade 
alla sina pipor. Jag tyckte att de var ganska 
vackra för de var av olika träslag. De var 
vackert ådrade på olika sätt. Han hade kanske 
8–10 stycken. En gång böjde jag mig fram för 
att titta på dem riktigt noga eftersom de var så 
snygga. Det skulle jag inte ha gjort. Dom stank 
så vidrigt att jag höll på att svimma! Det gjorde 
jag aldrig om.
Bäst är att använda piprensare till att göra 
saker av. Varför inte en tomte eller en julgran 
i jul? Det är tur att det inte är så många som 
röker pipa längre.

Ungdomskryss nr 3-17
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VISIR AKTUELLT

Vinnare 
sommarkrysset 
2107
Grattis, ni har vunnit varsin 
dubbel trisslott!

Helena Riihiaho, Uppsala

Lars Claesson, Lund

Ulf Hellgren, Österbybruk

SOMMARKRYSSET 2017
TIDPUNKT DJUR POEM NEDÅT BOR YRKE JOD KOL YRKE

Ö G O N B L I C K

VILOPLATS I D E TRÄD Ä THREE 

TOWNS
YTTRIUM Y

            NATRI

UM R E D A K T Ö R

N A SLÄT MOBIL F L A T DJUR K

KEJSARE FARS RADIUM ANLAG F R Ö RESISTANS R KILOVOLT 

IRIDIUM K V

T S A R
                                  

GOLF-     

KLUBB
F Ö R AVTA   HYFS S I N A

STAD P R A G OÄND-LIGA R LÖSHÅR P E R U K

BUSKE  

POJKE E N SMEK   

KADAVER K E L  LEO KAM                   

ALLMÄNNA L K BO TAK B T

A X E L           SUGGA V I S I R BEA MÖRK B M

VILDMARK OKOKTA HALT I S I G T UPPSATS                        

PAR E S S Ä

U R S K O G
INFINITIV-

MÄRKE  

GULTHALT
A T T

ÄNGLA 

SKOG              

Å
Ä S

MOT    

GRETA 

GUSTAFSSO

N

Å T FÄRG A K T U E L L T

G A R B O TRÄD A L GUD                        

DOM R A FLICKA A

STAD  I  

AFGHANI-

STAN

ANNO  

ASTAT Å R LEDIGHET 

LOGARITM F R I D A G A R

K A B U L VERKADE A G E R A D E

MEST 

VÄGANDE T Y N G S T A MÄKLA E N A BoHe

Lösning sommar-
krysset 2017 →

tack
För alla gåvor

stora som små!

Alla bidrag är lika välkomna.
Plusgiro 60 94 07-2

Riksförbundet VISIR

Inga fimpar på marken!

I Göteborg har den lokala trafiken Västtrafik 
dragit igång en kampanj mot nedskräpning av 
fimpar. Som bilden här visar är det duvornas 
hälsa man tänker på – med glimten i ögat. VISIR 
hoppas förstås att den ger resultat.

Arne Stråby

Manus stopp 28 februari
VISIR AKTUELLT NR 1 VÅREN 2018
Välkommen med idéer, text och bilder till kansliet!GILLA OSS PÅ FACEBOOK

www.facebook.com/visominteroker

Tobaksfritt
www.visir.a.se
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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 28/2 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 löst korsordet!

Namn:

Adress:

Höst & vinterkrysset 2017                 HÖST OCH VINTERKRYSS 2017

FULL-
BLOD

BUSKE
SPÄNNE NIGA

JÄKT

ÖKNAMN

REDE

MÅNE

SCHACK

JORDART

JAPANSK
POLITIKER
VITAMIN

VÄTE KÖRAR

FRUSET
VATTEN

TRÄD
SÅDOR

SYRE

STAD

FIA  JAN-
SSON  NORD
SAMARBETA

NALLE
PUHS
VÄN

DÅNAT
BÅLVÄXT

VISIR

BATTERI-
TYP

TERA

FLYG -
BOLAG

ERLAGDA

FLOD          
FORNTIDA 

FOLK

ROSA
TÖRN
FLOD

JOD
KAMP

SMÅ SÅR
SANKT

KASKAD
STAD

SPANIEN

BALT

GUDINNA

YTMÅTT

REV

YTA
TESLA

FÅGEL
TRÄD

VALUNGE

RYTM
KULLER-
BYTTA

HYENA

OUTPUT
KADAVER

TARM -
SJUKDOM

LYCKA 1000 50 HETSA
SVAVEL

ALFA

TRUGA BoHe

EFTER - NAMN



 

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

Inbjudan till förbundsmöte
Riksförbundet VISIR håller förbundsmöte i lokalen på Olof Palmes gata 25, Stockholm: 

Söndagen den 25 mars 2018 klockan 13.00-14.30.  
Lunch/förtäring serveras kl. 12.00. Lokalen öppnar 11.00 - kom gärna för mingel, samtal och diskussioner. 
Motioner skickas till kansliet senast den 11 februari 2018, per post till Riksförbundet VISIR, Hälsans Hus, 

Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm eller via e-post till visir@telia.com.
Anmälan om deltagande görs senast den 11 mars 2018 till kansliet enligt ovan

eller till Yvonne Berling på mobil 070-575 77 02. 
Varmt välkomna!

Inbjudan till årsmöte i Stockholm
Föreningen VISIR Stockholm/Uppsala kallar till årsmöte i lokalen på Olof Palmes gata 25, Stockholm:

Söndagen den 25 mars 2018 klockan 15.00-16.00.
Förfriskningar serveras kl. 14.30. Anmäl gärna till Yvonne Berling på mobil 070-575 77 02.  

Alla hälsas varmt välkomna!

Dags att betala medlemsavgiften för 2018
Medlem 180 kr (VISIR-aktuellt ingår)

Vill man bli ständig medlem så inbetalas engångsavgiften 1800 kr (VISIR-aktuellt ingår)
Familjemedlem/Stödmedlem 40 kr.

Nyhet: vem som helst kan bli stödmedlem, och man får gärna betala in högre belopp. VISIR-aktuellt ingår inte.
Ungdomsmedlem upp till 26 år: gratis. Ange födelsetid och E-postadress. Får VISIR-aktuellt och nyhetsbrev digitalt.
Organisationsmedlem (skolor, bibliotek, föreningar och företag) 300 kr (en årsprenumeration på VISIR-aktuellt ingår)

Betala till Plusgiro 60 94 07-2, ju förr desto bättre!


