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Tobaksbolagen tillsätter ämnen i 
sina produkter som förstärker nikoti-
nets effekter, dämpar tobakslukten och 
gör röken smakligare och mer attraktiv. 
Antalet märken och smakvarianter av 
e-cigaretter på marknaden växer lavin-
artat. Många ungdomar i USA använder 
e-cigaretter, framför allt smaksatta med 
frukt, mentol etc. USA kommer att för-
bjuda smaksatta e-cigaretter under hösten 
2019. Beslutet kommer efter att hundra-
tals människor fått lungproblem eller 
bröstsmärtor som tros vara kopplade till 
e-cigaretter. Av dem har sex personer 
dött. Viktigt att förbjuda godisliknande 
smaker av flera skäl. Förutom att de är 
direkt farliga så lockar de också barn och 
unga att testa. Dags för oss att agera – 
förbjud smaktillsatser nu!

Vi får många samtal från hyresgäster 
som störs av grannens rökning på balkong 
eller loftgångar. VISIR har tagit fram två 
nya foldrar ” Även passiv rökning dödar” 
och ”Tobaksindustrin – en av de största 
miljöbovarna”. Båda foldrarna kommer att 
finnas på hemsidan www.visominteroker.se  

Agneta Alderstig

Ordföranden har ordet

Dags att agera! Agneta Alderstig
Förbundsorförande i VISIR

Hösten har kommit och arbetet pågår 
för fullt i VISIR. Ansökan om medel 
för 2020 är skriven och inskickad till 
Folkhälsomyndigheten. Vidare har 
vi tagit fram en verksamhetsplan för 
2020-2021. Dessutom håller vi på 
och söker personal till kansliet.

Den 13-14 november deltar VISIR 
tillsammans med Tobaksfakta och 
Yrkesföreningar mot Tobak på nationella 
ANDT-konferensen Förebygg.nu i 
Göteborg med en bemannad monter. På 
konferensen möter vi cirka 700 deltagare. 

Under vecka 47 uppmärksammas 
årligen den tobaksfria veckan. Tobaksrök 
får stora konsekvenser för lunghälsan hos 
både rökare och icke-rökare. Fokus för 
World No Tobacco Day 2019 är ”Tobak 
och Lunghälsa”. VISIR hade en faktaan-
nons införd om passiv rökning i Afton-
bladets temabilaga Luft & Lungor den 24 
september. 

Tobaksindustrin orsakar stor miljö-
förstöring på grund av sitt giftiga avfall. 
Att minska tobaksbruket är viktigt inte 
bara för den enskilda individens hälsa 
utan också för att nå en hållbar utveckling.
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Hans Gilljam,
grundare av Läkare mot Tobak

Hans Gilljam, ordförande i och 
grundare av Läkare mot tobak, 
har i år tilldelats Världshälso-
organisationen WHO:s utmärkelse 
för sitt arbete inom tobaksprevention. 
Det är ett mycket fint erkännande av 
hans arbete. Så här kommenterar han:

- Den är väl ett kvitto på att jag har gjort 
något bra, en utmärkelse för ett livsverk. 
Jag kunde arbeta mot tobak på heltid inom 
Stockholms läns landsting från 1996 fram 
till min pension. Då hade jag och kolleger 
redan startat Läkare mot tobak, där jag 
fortfarande sitter i styrelsen.

- Jag är faktiskt den enda läkare i Sverige 
som har kunnat arbeta heltid med att före-
bygga tobaksbruk, en levnadsvana som 
betyder så mycket för folkhälsan. Tyvärr 
finns inte den tjänsten kvar längre, den 
försvann när jag gick i pension. 

Hans Gilljam får WHO-pris

- Sluta-röka-linjen startade 1998 och är 
nog den enskilt största verksamhet som 
verkligen har gjort nytta.

Från tobaksfakta.se
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En dag i juni gick några medlemmar 
från VISIR Stockholm/Uppsala 
frivilligt ut på gatorna i Gamla 
Stan för att plocka fimpar. Vi 
ville uppmärksamma rökningens 
negativa mil jöeffekter och i 
förlängningen förändra konsument-
beteenden.  

Miljökämpen Rebecka Dahlén organiserade 
fimpplockning i Gamla Stan i Stockholm. 
Under två dagar skulle alla gränder mellan 
Järntorget och Slottet ner mot Skeppsbron 
rensas från fimpar. Det var samling på 
Järntorget. Verktygen greppade fimparna 
bra efter lite övning, även om grändernas 

VISIR Stockholm/Uppsala plockade fimpar i Gamla Stan. Från vänster på bild
Dan Svensson, Yvonne Berling, Ingrid Jansson och Kirsti Putkonen.

Aktion mot fimpskräpet!
kullersten ibland gjorde det nödvändigt att 
kröka rygg. 

Yvonne hade det lite svårt med grip-
kraften i händerna men kämpade på. 
Hon talade med flera rökare om att de 
kan påverka miljön genom att inte slänga 
fimpen på gatan. Vårt budskap är tydligt: 
Det är inte acceptabelt att slänga fimpar på 
marken! Rökarna kan självklart förbättra 
sin hälsa och förlänga sina liv genom att 
sluta röka, ju förr desto bättre.
Flera personer talade med oss under vår 
insats och vi fick bara höra berömmande 
ord. Några turister berättade att de deltagit 
i liknande aktiviteter i andra länder. Efter 
ett väl utfört värv gick VISIR-gänget 

på Stockholms äldsta 
konditori för fika med 
härliga bakelser till. 

Dan Svensson

VISIR 

Stockholm/Uppsala träffas 
under trevliga former första 
onsdagen i varje månad.
Ta kontakt med Yvonne Berling 
om du är intresserad av att 
diskutera tobaksfrågor och 
planera aktiviteter:
Tel. 070-575 77 02.
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VISIR ställde från första början krav på 
rökfria miljöer. Man hade en särskild 
arbetsgrupp för samfärdsel, där Bo Hellgren 
var med. Han är fortfarande still going 
strong som aktiv i VISIR. Jag ställer frågan 
hur man fick igenom kravet på rökfritt i 
SJ:s restaurangvagnar.

- Vi skickade skrivelser hejvilt om rök-
fritt då redan våren 1973. Vi skrev till 
Volvo om askkoppar i bilar, och vi skrev 
till Riksidrottsförbundet om rökning inom 
idrotten och till Trafikskolorna om rökning 
i bilar vid körkortsutbildning.

- Till SJ skrev vi om kravet på rökfritt i 
restaurangvagnar. Det fick vi snart svar på: 
att man på försök skulle ha 2-4 bord med 
rökförbud i restaurang- och kafévagnar. 
Det var vi inte nöjda med. VISIR hävdade i 
svar att det var otillräckligt eftersom röken 
snart sprids i en sådan vagn. 

Förmodligen tog man till sig vår kritik 
hos SJ. Det var inte omedelbart, men en kväll 

MEDLEMSAVGIFTER
För att fullfölja VISIR:s målsättningar är din medlemsavgift viktig.

Att avveckla tobakens skadeverkning handlar inte bara om hälsa utan också om 
tobaksindustrins miljöpåverkan i form av skövling av regnskogar för tobaksodling. 
Din avgift är viktig för VISIR:s ideella opinionsarbete tobaksfritt2025.se Tobacco Endgame 
Rökfritt Sverige 2025. Ungdomsmedlemmar som har gratis medlemskap får också gärna bidra. 
Hedersmedlemmar, ständiga medlemmar och tidigare medlemmar får också gärna bidra.

Plusgiro 60 94 07-4      Medlemsavgift 180 kr

under hösten 1975 eller om det var våren 1976 
så hände det något. SJ bjöd in oss på kaffe med 
dopp i en restaurangvagn som stod på Stock-
holms Central. Där meddelade man att från 
och med skulle rökningen bort helt från SJ:s 
restaurangvagnar.

Det var glädjande. Jag minns detta, jag 
var själv med där, liksom Bosse och en del 
andra aktiva VISIR-are. Vad tänkte du då 
Bosse?  

 - Det kändes bra att vi nådde ett resultat 
till glädje för så många, som nu fick mat 
utan rök. Det var nog tack vare VISIR. 

Arne Stråby

Det började med restaurangvagnarna
Från den 1 juli i år har vi fått rökfritt även på 
uteserveringar. Kampen för mat utan rök började 
på 1970-talet, och det var VISIR som redan sitt 
startår 1973 drev frågan. 
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Nu får miljoner mat- och fikagäster 
vad de väntat på i decennier: äta och 
dricka rökfritt på uteserveringarna.
Och oj, vad den nya lagen hånas på 
diverse kultur- och ledarsidor. En 
kulturkille på DN menade i helgen 
att livet från och med nu bara är “en 
räcka intetsägande dagar”.
Oj!

Minns du hur det var för några år sen, när 
krogar och barer blev rökfria inomhus? 
Det lät som om jordens, eller åtminstone 
restaurangbranschens, undergång var nära 
förestående.

Men rökstoppet blev en succé, krog-
arna blomstrar som aldrig förr. Och ingen 
kommer på en tanke att tända en cigg bland 
övriga matgäster.

Klagolåten är likadan nu, när landets 
nästan nio miljoner icke-rökare, varav tre 
miljoner allergiker och 800.000 astmatiker, 
för första gången kan gå ut och förlusta sig 
utan att riskera hälsan. Men några mot-
ståndare till den nya lagen larmar maniskt 
om en “morallag”, andra ska i protest “röka 
utav bara helvete” (Aftonbladet 1/7) och 
DN-skribenten tappar livslusten (30/6).

Lagen har förvisso några brister. Varför 
förbjuder man t.ex. e-cigarretter, som bara, 
såvitt jag vet, sprider vattenånga omkring 

Stackars rökare
– är livet slut nu?

sig? Och kanske kunde man lämnat 
utrymme för en och annan liten, väl av-
skärmad rökruta på större uteserveringar. 
Men låt mig gissa: inom ett år kommer 
det att kännas helt naturligt att sitta på 
utekafé och dricka sitt vin eller synda med 
sin bakelse omgiven av frisk luft i stället 
för tobaksrök.

Men se till nu, alla krögare, att i dessa 
särskrivningarnas tider stava rätt på de nya 
skyltar som ni sätter upp! Så att det står 
RÖKFRITT och inte RÖK FRITT där…

Ulf Elfving 

Ulf Elfving
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Den 1 juli trädde en ny lag om 
rökfria miljöer i kraft. Den mest 
uppmärksammade nyheten var 
att nu blev det rökfritt på alla 
restauranger och kaféer, alltså även 
på uteserveringar. Var det möjligt? 
Skulle folk respektera det, och vem 
skulle övervaka förbudet att röka?

Många invändningar gjordes, och vi som 
var med när det blev rökfritt inne på 
krogen minns olyckskorparna som spådde 
branschens undergång. Men det blev 
tvärtom då. De flesta tyckte att det var bra, 
och krogarna fick många nya kunder, de 
som hade avstått på grund av den rökiga 
miljön där. 

Dagens Nyheter skrev på sin ledarsida 
den 2 juli att kravet på rökfritt var dum 
moralism, och det kan vi gott citera här. 
Men i Expressen skrev Ulf Elfving något 
helt annat i sin matblogg, som vi har fått 
tillstånd att återge här. Tack Ulf! Det är du 
som är förnuftets röst.

Rökfritt på uteserveringar
- hur blev det?

Nå, hur blev det? Eftersom jag själv inte 
är någon flitig gäst på serveringar varken 
inne eller ute, så ska jag inte döma. Men 
jag kan citera lite från Dagens Nyheter 29 
juli, alltså efter fyra veckor med den nya 
lagen. Det verkar som att man nu anser att 
det fungerar och inte har blivit till ruin för 
någon part. 

I så fall kan vi känna oss nöjda. Det är 
ett gammalt krav från VISIR som har blivit 
verklighet. Bättre sent än aldrig!

Arne Stråby

Dagens Nyheter 29 juli 2019

Dagens Nyheter
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Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. 
Vi lyfte också fram det glädjande med den 
nya tobakslagen som kom den 1 juli. I år 
delade vi ut flygblad om den nya tobak-
slagen och plockade även fimpar och prillor 
på torget, flera petflaskor på bara en timme.

-Jag var på ett seminarium om tobaken 
är hållbar att investera i, vilket bankerna 
börjar ifrågasätta. Vid nästa seminarium 
om nya tobakslagen och rökfria miljöer 
höll jag ett kort anförande. På eftermid-
dagen hade jag ett anförande om nya 
tobaksprodukter. Till detta seminarium 
kom många tobaksrepresentanter, som 
säkert var oroade för minskad efterfrågan 
på deras produkter. Sedan var det dags för 
Niclas att presentera något.

Niclas:
- Mitt huvudnummer var en presentation om 
tobakens miljöpåverkan. Jag lyfte fram att 
tobaksindustrins klimatpåverkan är dubbelt 
så stor som Sveriges samlade koldioxidut-
släpp, att 1,3 miljoner barnarbetare under 
14 år far illa på tobaksodlingar, samt att 

Årets Almedalsvecka i Visby ägde 
rum den 30/6 – 7/7. Innehållet var 
som tidigare rikligt och omskrivet. 
Främst gäller detta politikernas 
dagar, men veckan innehöll tusentals 
seminarier med mycket fakta och 
åsikter. VISIR deltog 1/7-3/7 vid 
flera seminarier och vid torgmöten 
på Donners plats. Det var Suzanne 
Bengtsson, Niclas Malmberg och 
Henrik Ripa som deltog och talade 
för VISIR.

Vad hände då? Suzanne får börja:

-Vi höll torgmöte på Donners plats på 
måndag och onsdag eftermiddag, men tis-
dagen regnade bort. Där har vi turats om 
att tala om tobakens negativa konsekvenser 
under parollen: Århundradets giftskandal, 
rökning dödar i Sverige 40 st varje dag – 

VISIR på Almedalsveckan 

Suzanne Bengtsson talar i Visby

Almedalen, Visby
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tobaksindustrin står för en stor andel 
av avskogningen i världen, och därmed 
också av utarmningen av den biologiska 
mångfalden.

Onsdagen började med ett seminarium 
”Hur har tobaksvanorna utvecklats över 
tid?”. Rökning minskar förutom hos 
feströkarna, och snus ligger rätt stilla, och 
e-cigaretter verkar inte vara någon succé. 
Efteråt var det en paneldebatt där Henrik 
Ripa deltog från VISIR.

På onsdagen var det även utfrågning av 
de politiska ungdomsförbunden. Suzanne 
tyckte att det var deprimerande att höra 
gamla argument för att individen ska få 
välja fritt och samhället inte lägga sig i rök-
vanor. Ungliberalerna hade haft en mani-
festation söndagen den 30/6, då man ked-
jerökte på en uteservering i Visby. Det var 
sista dagen detta var tillåtet, eftersom den 
nya lagen trädde i kraft den 1/7. 

Niclas ställde kritiska frågor vid ett semi-
narium arrangerat av Philip Morris:

Niclas Malmberg 
talar på Donners 
plats, och Lena 
Sjöberg och
Birgitta Enmark 
håller i
banderollen.

Bild:
Suzanne 
Bengtsson.

- Philip Morris talar numera om ett 
rökfritt Sverige. Ett bolag som med forsk-
ningsfusk och på andra sätt försökt neka 
till att rökning är dödligt, har man plötsligt 
kommit till insikt? Kan vi som arbetar mot 
rökning nu lägga ner det arbetet, och låta 
tobaksbolagen leda kampen för ett rök-
fritt Sverige? Nej, naturligtvis inte. I fråge-
stunden fick jag en bild av att man förstår 
att man sitter med Svarte Petter. Allt färre 
kommer att röka, och då kommer vinsterna 
för Philip Morris att sjunka. Lösningen på 
detta för tobaksindustrin är nya tobaks-
produkter - och att lansera dem genom att 
utnyttja kunskapen om hur farlig rökning 
är. Ett seminarium om ett rökfritt Sverige 
var i själva verket marknadsföring av andra 
tobaksprodukter.

Suzanne och Niclas framhåller att i stort 
var vi nöjda och glada över vår insats vid 
politikerveckan.

Intervju och redigering: Arne Stråby
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I år har kravet Rökfritt Sverige fått en ny 
och oväntad supporter: Tobakskoncernen 
Philip Morris! Det kan låta som ett själv-
mordsprojekt, men det är snarare en ny 
inriktning av produktionen: Snus är rök-
fritt. Och tobaksbolagen kanske anser att 
e-cigaretter är rökfria också?

Philip Morris kräver Rökfritt Sverige! Jo, 
det är sant, för det har stått i Expressen, 
och det var den 24 maj i år. Vad man än 
tror om bakomliggande orsaker så har man 
insett det stora problemet: Rök förorenar 
luften, och det borde inte förekomma. Det 
var orsaken till att VISIR bildade för mer 
än 45 år sedan. Kan man möjligen lära 
även en gammal hund att sitta? 

Arne Stråby

Vi vet det mesta om rökningens 
skadeverkningar, men trots det 
röker upp till en miljon svenskar 
fortfarande - liksom miljarder i hela 
världen. Men två fakta gör Sverige 
unikt: fler kvinnor än män röker och 
andelen dödlighet som beror på 
tobak är lägst i EU. Tobaksanvänd-
ningen är lika utbredd i Sverige som i 
resten av EU, men över hälften av alla 
svenskar som brukar tobak använder 
rökfria alternativ, främst snus. 

VISIR har sedan starten arbetat i riktning 
mot ett rökfritt Sverige. Nu ställer allt fler 
organisationer och även kommuner upp 
på kravet ett rökfritt Sverige 2025, låt vara 
med en rimlig målsättning: att andelen 
rökare ska vara nere i 5 %.

Sverige är unikt

”Make love, not smoke” stod det på ett ekipage i Pride-paraden nyligen.
Sponsrat av Philip Morris som synes. Men visst är det bättre med kärlek än rök!
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Det är hög tid att den samlade 
tobaksbranschen tar eller åläggs 
sitt fulla ansvar för alla de direkta 
och indirekta skadeverkningar 
deras produkter har förorsakat 
och kommer att förorsaka sina 
konsumenter under decennier.

Innan så sker finns det ingen som helst 
trovärdighet i branschens marknadsföring 
av rökfria produkter. Angående annonsen 
med rubriken En framtid utan cigaretter 
som har funnits i dagstidningar på senare 
tid med en leende bild av Philip Morris 
Norden-chef Anette Rosengren (AR). Detta 
är insmickrande bedräglig marknadsföring 
av ohälsa. Vad det handlar om är att Philip 
Morris International och tobaksbranschen 
i sin helhet försöker framställa sig som 
rökavvänjare och hälsofrämjare.

Tobaksbranschens hela affärsidé är att 
lura människor, främst barn och ungdom, 
in i nikotinberoende för att på så sätt skaffa 
sig livslångt trogna kunder. Vad Sverige och 
hela världen behöver är tobaksfria miljöer 
och umgängesformer. Rökfria miljöer 
räcker inte längre, men det är detta som 
AR & Co försöker kvala in till. Allt för att 
kunna upprätta sin affärsidé och upprät-
thålla cynisk ekonomisk spekulation i män-
niskors ohälsa i all evighet.

De så kallade ”rökfria produkter” som AR & 
Co försöker marknadsföra handlar ute-
slutande, om och hur de än är konstruerade, 
enbart om att upprätthålla det nikotinber-
oende, som deras konsumenter sitter fast 
i. Allt handlar om att upprätthålla tobaks-
branschens ekonomiska vinstintressen i 

Öppet brev till tobaksbranschen

Bo Hellgren har skrivit
till tobaksbranschen.

Bild Arne Stråby

människors ohälsa och syftar inte till något 
som helst positivt för konsumenterna.

Botemedlet mot detta är Tobacco End-
game - Rökfritt Sverige 2025, som syftar till 
att ge våra politiker modet att vidta nöd-
vändiga åtgärderna för att sätta stopp för 
tobaksbranschens destruktiva affärsverk-
samhet. Låt rökare/snusare och alla vi andra 
tillsammans skapa den opinion som krävs 
för att sätta den samlade tobaksbranschen 
i konkurs.

Bo Hellgren

(Publicerad i Folkbladet 31/8 och DN Åsikt 6/9)
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VISIRKLUBBEN
Jag har alltid avskytt rökning och jag har skrivit 
på VISIRs sida för barn och unga i flera år. Men nu 
vill jag tacka för mig för att gå vidare med andra 
arbets  uppgifter. 
Varken jag eller mina barn kommer någonsin att 
börja röka! Så lycka till därute med att försöka få 
folk att sluta röka! 

Tack för mig! Hälsningar från

En av våra medarbetare från VISIR såg 
den här lappen på en anslagstavla på 
Brännö i somras. 

Det stod:  ”Vänligen sluta röka eftersom det är 
dåligt för miljön och lungorna. Om du röker, 
och du vill lova att du aldrig kommer att röka 
igen, skriv ditt namn här”.
Tre personer hade då skrivit på lappen. (En 
hade skrivit att de minsann tänkte fortsätta 
röka! Usch!)
Tyvärr så togs lappen bort innan vi hade 
kunnat få reda på vem som hade satt upp 
den. Vi hade så gärna velat intervjua den 
som hade skrivit lappen.

Utmaning till alla våra läsare!
Gör samma sak! Uppmana och utmana alla rökare i din omgivning att sluta röka! Lägg upp något 

liknande på Snapchat, Instagram, Facebook, eller  där du kan påverka!

En ny anti-rök-Greta?
SETT PÅ EN ANSLAGSTAVLA I SOMRAS

Franciska

Hej!

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/visominteroker
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UngdomsVINTERKRYSS 2019
Vinn
biocheckar!
De tre först dragna 
lösningarna vinner var sin 
biocheck. Posta ditt svar till 
VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 
23 B, 116 28 Stockholm 
senast den 28/2. Namnen 
på vinnarna meddelas i 
höst/vinternumret av VISIR 
Aktuellt. För att kunna bli 
dragen som vinnare ska 
du kryssa för att du vill bli 
VISIR-medlem för 0 kr och du 
ska vara yngre än 26 år.

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/visominteroker

Nu är sommaren slut och hösten har kommit. 

Det börjar bli kallt och eländigt, och man kan bara 
hoppas att några fler ska sluta röka i vinter när 
de måste gå långt bort från restauranger och 
offentliga platser. Där kan de stå och frysa!
– Det kanske leder till att man röker en cigarett 
mindre den dagen, och till slut att man slutar röka.  
Hoppas det!

VinterUngdomskrysset 2019
PÅVERKAS  
AV  TOBAK

RÖD 
GRÖNSAK

PÅVERKAS  
AV  TOBAK

SYRE        
JOD

…. DAWN  
FINER

ORSAKEN 
MAINE

SOLGUD BESKED

KÄRLEKS -
FULLT

SMILA GIGA GRAM

BoHe SPANIEN STADGA
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Lösning
UngdomsSommarKryss 2019Nya foldrar från VISIR

SOMMARKRYSSET2019
LYA RADIE KOBBE SE  I  KORS

NM:s 
RAPPORT

ALICE …. HASTA GÖPA
LANT-

ARBET-ARE

B R Ö S T B I L D

O NM:s 
RAPPORT

PUNGDJUR K O A L O R

PAJAS M FLICKA E B B A MANGAN Ä

N I C L A S  VAN M N

REGN-
HATTARNA

MALTA ALUMINIUM A L ALASKA 
KADAVER A K EGO J A G

LUMP S M Ö R J A STYV S T E L JOD

SPETS Y ENÄR
POTATIS-  

RÄTT R Ö S T I SKIV-
BOLAG E M I

U D D STOFF 1000 P KVÄVE
KRYDD- 

ÖRT N BLY P B PAPP

MAJ V Å R M Å N A D KINES TRÄD E K

HÅNFULL Ä MAUR-
RITIUS Å AVLIDA V NUTID N U M E R A

SÅNG S M Ä D E V I S A GREKLAND G R

NÅNTING 
FARLIGT T U M Ö R PALL 

AVLÅNG S T O L SMILA T

ÖSTER-RIKE A TAXAN N NÖT   
FLICKA K O GRAM R FLUOR

KATT 
ASAGUD L O

RESI- 
STANS R SILVER E L A V G I F T E N

NATRIUM N A MEDLA E N A ATOLL N SYRE O GIGA G

SÄTTA  PÅ 
BETE A G N A BOHAG L Ö S Ö R E BoHe

VISIR har tagit fram två nya foldrar 
som kan beställas från VISIRs 
kansli.
De kommer också att finnas på 
hemsidan. Den ena behandlar tobaken 
som miljöbov och den andra gäller 
passiv rökning. Båda är 4-sidiga och i 
samma fyrkantsformat.

Beställ per e-post, telefon eller adress!
visir@telia.com, tel. 08-591 282 11, 
VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 
116 28 Stockholm

Manusstopp
28 FEBRUARI
 VISIR AKTUELLT

NR 1 2020

Välkommen med idéer,
 text & bilder till 

kansliet!

visir@telia.com

Vinnare och dubbel triss lott till:
- Bo Wennström, Luleå
- Zeth Alvered, Uppsala

- Gunnie Westman, Örnsköldsvik

UNGDOMSVINTERKRYSSET 2019

NATUR M PÅVERKAS  
AV  TOBAK K OHÄLSO -

SAMMA O

N I C L A S

UTHUS L JOD I ÖSTER -
RIKE U

A MATROS 
RAD S J Ö M A N

L PÄRM 
SJÖMÄRKE K Ö UNDER -

GRUPP A TYSKLAND D

B O J SVIN -
KÄTTE S T I A

U URAN U MALTA U SYRE O BoHe

M A L M B E R G

Vinnare och biocheckar till:
- Oliver Malmberg, Uppsala

- Hugo Zimmerbäck, Markaryd

Lösning Sommarkrysset 2019

Grattis!

Tack för
alla gåvor!  

Alla bidrag är lika 
välkomna.

Plusgiro 60 94 07-2
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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 28/2. För att 
kunna bli dragen som vinnare ska medlemsavgift 180 kr betalas om så inte redan 
har gjorts. Namnen på vinnarna meddelas i höst/vinter numret av VISIR Aktuellt.
 Jag vill bli VISIR-medlem Födelsetid:
Namn :  E-post:
Postadress:

Korsordstävling!

Vinterkrysset 2019
VINTERKRYSSET 20119

FÖR- INTAD ZAMBIA ZINK SELEN

AFFÄRS-
GREN

GIGA ESSELTE ÄGA

ÖSTERRIKE
FLICKA 

LUSTGÅRD

TEG GRAM DREJA DET HÄR
KREA- 

TIVITET

ARGA 
ÅRSTID

ÅNG-
FARTYG

2025 FÖR 
TOBACCO 
ENDGAME

URAN RHENIUM
FRAM- 
SYNTA

KVISSLA 
LIKT

TILLDELA 
GUD ÄR 

MED OSS

SVERIGE FLICKA
KRYDDÖRT 

ANDNÖD 
YTA

SNO
LYFT-  
KRAN

AMERICUM

VENTRI- 
KULÄRA 
EXTRA- 

SLAG

ITALIEN

VIRKE      
KILT

PAPPA
ANNOR- 
LUNDA  

ALE UNG FLOD TESLA
ALLA GODA 

TING

KATT
PONERA 

RAD

SMEK   
LUKT

FURSTE
RADIO- 

FREKVENS

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

Inbjudan till förbundsmöte
Riksförbundet VISIR håller förbundsmöte i Hälsans Hus på Fjällgatan 23 B, Stockholm: 

Söndagen den 8 mars 2020 klockan 13.00-14.30.
Motioner skickas till kansliet senast den 7 januari 2020, 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 29 februari 2020 till kansliet enligt ovan.  

Inbjudan till årsmöte i Stockholm
Föreningen VISIR Stockholm/Uppsala kallar till årsmöte i Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm:

Söndagen den 8 mars 2020 klockan 15.00-16.00,
 direkt efter förbundsmötet och i samma lokal.

Varmt välkomna!

Dags att betala medlemsavgiften för 2020
Medlem 180 kr, Familjemedlem/Stödmedlem 40 kr, Ständig medlem 1800 kr 

Ungdomsmedlem upp till 26 år: kostnadsfritt. Ange födelseår och e-postadress.
 Organisationsmedlem (skolor, bibliotek, föreningar etc) 300 kr 

I medlemskapet ingår tidningen VISIR Aktuellt utom för stödmedlemmar.


