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Goda resultat
i kampen för rökfritt
En organisation som VISIR måste
vara angelägen för medlemmarna. Vi
tycker alla att kampen mot tobak är
mycket betydelsefull och det känns bra
och riktigt att göra en insats för bättre
folkhälsa.
Men frågor som jag och alla medlemmar måste ställa är hur VISIR ska
arbeta för att göra mesta möjliga nytta
i kampen för fler rökfria miljöer.
Arbetar vi ”rätt” på riksplanet? Regionalt/lokalt? Mot och med myndigheter, näringsliv och andra som är intresserade av fler rökfria miljöer? Får
medlemmarna ut tillräckligt av sitt
medlemsskap? Vilka medlemmar är
beredda att ta mera ansvar på sin ort?
Ensam är inte stark. Därför samverkar
VISIR framförallt centralt med organisationer som arbetar för samma mål,
främst i Svenskt Nätverk för Tobaksprevention. Övriga parter i Nätverket
är de båda huvudfinansiärerna HjärtLungfonden och Cancerfonden samt
Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor
mot Tobak, Tandvård mot Tobak, Lärare mot Tobak, Farmaci mot Tobak,

En Rökfri Generation och sedan hösten 1999 även Laryngfonden. Dessutom är Folkhälsoinstitutet med som
stödjande part, i vissa frågor mycket
aktivt, i andra som rådgivare, lyssnare
eller förmedlare av kunskap. FHI kunde t ex i kampanjen SLUTA RÖKA
ÅR 2000 i egenskap av myndighet
agera så att totalt 364 rökavvänjare landet runt engagerades i kampanjen.
VISIR är en aktiv medlem inom
Svenskt Nätverk för Tobaksprevention. Nätverket samordnar och leder
kampen mot tobaken. I kraft av medicinsk sakkunskap, organisatorisk
bredd och folklig förankring blir det
också resultat. Vi uppträder tillsammans vid uppvaktningar hos regering
och riksdag, inspirerar till forskning
och inte minst till information och
opinionsbildning. Internationella rapporter och kampanjer finns regelbundet på hemsidan www.tobaksfakta.org
Nätverkets arbete ”i det tysta” observeras nästan aldrig i massmedia eftersom det rör sig om kontakter med tjän-

stemän och beslutsfattare i EU, i stat,
landsting och kommuner. Vi försöker i
god tid påverka lagförslag genom att ta
fram fakta och ge goda argument för
att motverka bruket av tobak. Detta
brukar lite syrligt kallas för lobbyverksamhet. Vi kallar det för ett effektivt
och nödvändigt sätt att försöka begränsa rökningen.
Mera spektakulär och öppen är den
aktivitet som är aktuell just när detta
nummer av VISIR-Aktuellt når läsarna. Den 23 maj, en vecka före WHO:s
Tobaksfria Dagen den 31 maj, frågar
TV 4-journalisten Lennart Ekdahl ut
representanter för regering och riksdag.
Utgångspunkten är:
Varför gör inte den lagstiftande församlingen, dvs riksdagen, mer? Varför
tar inte politikerna sitt ansvar i tobaksfrågan?
Avsikten med mötet är att påverka
så att Folkhälsokommitténs betänkande (minns förslaget om förbud mot
rökning på krogarna) inte läggs åt sidan utan senast i höst blir proposition
och lag från 1 juli 2001.

Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet och Apoteket AB
VISIR-Aktuellt/Friskare liv är medlemstidning för Riksförbundet VISIR.
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De utåt mest synliga Nätverksarrangemangen 1999 var Tobaksfria
Veckan (v 47) och organiserandet av
informationskampanjen
SLUTA
RÖKA ÅR 2000. Kampanjen gav extra skjuts åt Tobaksfria Veckan genom
att organisera och finansiera de 38
samtidiga pressträffar som genomfördes över hela landet måndagen den 22
november. Mötena med media blev bra
exempel på styrkan i samordnade aktiviteter.
Vi kan inom VISIR vara stolta över
att ha varit idégivare till kampanjen.
Olika VISIR-aktiviteter runt om i landet gav också ökad uppmärksamhet.
Det är glädjande att medlemmar i VISIR med stor framgång arbetar för fler
rökfria kaféer och restauranger. Tack
vare entusiaster som t ex Harry Moscán i Karlshamn och Erik Spångvall i
Katrineholm blir det allt mer självklart
med rökfritt. En bra förebild för lokala
Nätverk är Gotland. Att VISIR kan
hjälpa till med övervakning av tobakslagens förbud att sälja tobak till minderåriga visade vi i nr 2 avVISIR-Aktuellt i fjol. Undersökningen gjordes
som ett redaktionellt projekt. Samarbetet med flera dagstidningar ökade
bredden och gav uppmärksamhet landet runt.

Besvärad av
grannarnas rök?
VISIR hjälper dig
Varje sommar får VISIR brev och
samtal från medlemmar och icke medlemmar som är störda av rökande gran-

Folkhälsoinstitutet har genom åren
idérikt och envist drivit kraven om
skärpta lagar, tagit fram informationsmaterial och gett stöd till projekt och
organisationer, svarat för internationella kontakter m m. Ett mycket förtjänstfullt arbete med Margaretha
Haglund, Paul Nordgren och Lennart
Sjögren som pådrivare. Folkhälsoin-

nar. Det röks i trappuppgångar, i tvättstugor och i andra gemensamhetsutrymmen. Sommartid kan även rök från
grannens balkong vara störande.
Balkongen tillhör lägenheten och
därför har varje hyresgäst rätt att röka
där. Naturligtvis. Men den som är
störd av grannens rök kan behöva hjälp
att ta kontakt, stöd vid samtal etc. Vilket behov som kan finnas gör VISIR
ett försök att ta reda på genom det brev
som vi kostnadsfritt fick blada in i
2000 exemplar av tidningen Vår
Bostad i april. Försöksballongen väckte genast uppmärksamhet i övriga media, se sidan 10, och det vi vill understryka är att ingen mot sin vilja ska bli
utsatt för tobaksrök. Vi vill också visa
att man har nytta av sitt medlemsskap i
VISIR.
I kampanjen SLUTA RÖKA ÅR
2000 spelade apoteken en mycket aktiv
roll under de första veckorna efter årsskiftet. De genomförde en stor annonskampanj för nikotinläkemedel.
Jag besökte några apotek i Malmö under den aktuella tiden och talade med
personal och kunder. Det visade sig att
personalen inte har tillräckligt med tid
och inte heller alltid kunskap om tobak
och rökavvänjning för att stå till tjänst
med personlig rådgivning om nikotinläkemedlen. Därför erbjöd jag mig att
vara personlig rådgivare på Apoteket
Hjorten i Malmö några timmar varje
dag under en vecka. Det var intressant
och lärorikt och kändes bra att finnas
till hands. På apoteken når vi de rökare
som kommer för att göra ett allvarligt
försök att sluta röka. Varje dag sökte ca
30 personer, unga och gamla, upp mig
vid apotekets specialskyltning med nikotinpreparat och broschyrmaterial.
Jag tror att min insats hjälpte flera –

stitutet står nu inför en omorganisation där bl a arbetet mot tobak kan
drabbas av minskade anslag med en
budget som inte längre tillåter kampanjer och som troligen minskar stödet till organisationer som VISIR, En
Röfri Generation m fl. Det är allvarligt om regering och riksdag lastar
över ansvaret för en viktig hälsofråga
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men hur de lyckades på längre sikt vet
vi förstås inte.
Trots att Apoteket Hjorten normalt inte har rökavvänjning på sitt program anordnas från februari sluta rökaträffar som jag på begäran leder.
Apoteken har en viktig uppgift för
rökavvänjning. VISIR-medlemmar
med sjukvårdsbakgrund kan erbjuda
sig att hjälpa till när apoteken gör nya
kampanjer för nikotinpreparat.
Apoteket Gripen ville också ha utbildning om tobak och engagerade mig
för tre föreläsningar. Man anser att det
finns ett behov av liknande utbildning
av rökavvänjare vid andra apotek.
Sjukvården i Malmö, som hittills varit
föga intresserad av rökavvänjning, har
frågat om jag vill medverka i utbildning vid kliniker som tar hand om
många tobaksskadade patienter. Så det
rör på sig.
Med de här raderna har jag försökt berätta om det samordnade och därmed
starka och energiska arbete i tobaksfrågan som bedrivs på olika håll. Svenskt
Nätverk för Tobaksprevention är paraplyorganisationen där vi tillsammans
fortsätter kampen för ett rökfritt samhälle. 1999 var ett händelserikt år med
goda resultat. 2000 har varit minst lika
intensivt.
Med samma typ av Nätverk i varje
län och på längre sikt i kommunerna
tror jag på fortsatta framgångar i
arbetet för fler rökfria miljöer. Med
målet att förverkliga den nollvision i
tobaksfrågan som vi valt att kämpa
för. Noll vuxna rökare. Noll unga som
börjar.

Eivor Svenonius
Förbundsordförande i VISIR

på frivilligorganisationerna utan att
tillföra resurser. Ja, det är värre än så.
Det är att smita ifrån ansvaret för bättre folkhälsa. När detsamma händer inom det förebyggande hälsoarbetet i
kommuner och landsting blir det allt
viktigare med opinionsbildning och
olika former av påtryckningar från annat håll. Satsa mera, inte mindre.

Arne Stråby skrev i Dagens Nyheter - och nu i VISIR-Aktuellt:

70 proc av svenska
folket röker i n t e
DN På Stan har dragit en lans för rätten att röka på restaurang. Bakgrunden är
ett förslag från Folkhälsokommittén att
göra restaurangerna helt rökfria, alltså
som restaurangvagnarna på tågen. Kommittén har dock ett alternativ: att ha rum
där rökning tillåts om ventilationen är sådan att röken inte sprids till rökfria rum.
Dagens situation är att vi har lagstiftning sedan länge om att restauranger med
mer än 50 sittplatser måste ha utrymmen
där rökning inte är tillåten. Tanken är att
ge valfrihet. De som vill röka ska få göra
det, men de som tycker att mat smakar
bättre utan rök ska få möjlighet att äta
utan att tvångsrökas samtidigt.

Restauranger trotsar lagen
Många restauranger har infört denna goda
ordning, och det fungerar bra. Men nedslående många trotsar lagen. De ser inget
behov: ”det behövs inte”, ”våra gäster vill
röka”, ”vi känner inte till någon sådan lag”,
eller man förnekar rentav att lagen finns.
Öppet lagtrots går nog att tolka som
att ”de tigger om hårdare lagar”.
Att branschorganet Sveriges Hotell
och Restaurangföretagare, SHR, är den
enda remissinstans som motsätter sig förslaget är inte förvånande. Redan när den
första ansatsen tilll rökfria miljöer kom
1983 från Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen så skedde det med motstånd

från SHR. Som Runebergs Fänriks Stål
kan jag säga ”Ja, därom kan jag ge besked,
om herrn så vill, ty jag var med”. Detsamma gällde säkert när tobakslagen kom
1993.

’’Rökigt och trivsamt’’ – nej!
”Vi vill inte vara rökpoliser,” är ett uttryck
man hör. Kanske finns det inom restaurangbranschen problem som upplevs som
större än rökningen: svart arbetskraft,
momsfiffel, prostitution, drogförsäljning.
Men jag har svårt att förstå att det inte ska
vara möjligt att äta god mat utan att utsättas för en så otäck blandning av gifter:
cancerframkallande, allergiframkallande
och allt vad de gör för skada. Drygt 70
procent av svenska folket röker inte. Är de
inte en intressant målgrupp för restaurangerna? Nej, tydligen inte.
För DN:s Matpatrull är det den lilla
grupp vanerökare som inte gärna sätter sig

Arne Stråby, Hedvig Svedberg, Margaretha
Haglund berättade i höstas i VISIR-Aktuellt
om den tidiga striden på 80-talet när man
först konstaterade att cigaretter innehöll gifter
som var förbjudna i arbetslivet.
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i en lokal med ren luft som gäller. Avslöjande uttryck som ”rökigt och trivsamt” förekommer i patrullens omdömen. Däremot ser man aldrig omdömen av typ ”restaurangen följer inte tobakslagen, rökigt
överallt, allergiker varnas särskilt”.
Dessutom är rökfri arbetsmiljö en
mänsklig rättighet. På restauranger där
inga rökfria utrymmen finns har man ingen sådan rättighet.
Konsumentupplysning borde vara ett
minikrav. I USA kan man se skyltar som
vid ingången upplyser om att tobaksrökning förekommer i denna lokal och att
rökning är cancerframkallande.
Varför kan inte de restauranger som
trotsar lagen åtminstone upplysa om detta
vid entrén?

Arne Stråby
VISIR-medlem och fri skribent,
f.d. tjänsteman vid Arbetarskyddsstyrelsen.

Rökfria restauranger inom fem år?
och kaféer. Många passade också på att
påminna om den lag som redan finns att
serveringsställen med över 50 sittplatser
måste erbjuda hälften som rökfria. Rökavdelningen ska dessutom vara välventilerad
så att icke-rökarna ska slippa besväras av
rök.
Aftonbladet gick grundligast tillväga
och alitade Sifo. Och ser man på! Ett representativt urval av medborgarna utfrågades. Endast 11 procent ville att rökning
ska tillåtas som nu. 29 procent ville ha totalförbud. 58 procent ansåg att rökning
kunde tillåtas i särskilda utrymmen.
Enkäterna och Sifoundersökningen
visar att den tidigare så tysta och fördragsamma icke-rökarmajoriteten har tröttnat
på hänsynslösa rökare. Inte minst på krogen. Kan det ta fem år innan vi är framme
vid helt rökfria krogar? Förutsättningarna
är goda. VISIR-medlemmar uppmanas
att rapportera både om läget på restauranger och om åldersgränsen vid inköp av
tobak. Redaktionen sammanställer och
skriver.

Folkhälsokommitténs förslag om rökförbud på krogarna dominerade tobaksdebatten även de första månaderna av det
nya seklet. Alla tidningar skrev. Alla TVoch radiokanaler rapporterade. Nästa alla
gjorde enkäter bland så kallat vanligt folk.
Restaurangägare protesterade.
Några av storstadspressens
mesta inneskri-

benter, främst relativt unga och trendiga
kvinnliga journalister, skrev om hur hopplöst förslaget var. Att sitta och lyssna till
god jazz på Fashing och inte få röka, en
omöjlig tanke. Att äta gott och dricka vin
med vännerna utan en cigg, en lika omöjlig tanke det. Att skriva
eller måla eller syssla
med annan kreativ verksamhet skulle förstås
vara svårt om man inte
fick pigga upp hjärnan
med
regelbundna
bloss på den lilla kemiska giftfabriken.
Men vad visade
då enkäterna bland
läsare, lyssnare och
tittare?
Jo, en stor majoritet, ibland 6040, i några fall
80-20, visade att
det så kallade vanliga
folket ville ha rökförbud på restauranger

F d äkta makar
i tuff strid - hon
säger ja, han nej

Kampen mot tobak
år för år

Margareta Persson (s) är ordförade i Nationella Folkhälsokommittén som bl a föreslår rökförbud på restauranger. Hon var i
många år gift med Mats Hulth, tidigare
borgarråd i Stockholm och numera VD i
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. SHR är den enda remissinstans som säger blankt nej till rökförbud. SHR har
också i samverkan med tobaksindustrin
tillkallat internationell expertis på PR och
lobbyverksamhet. Mottot är att till varje
pris undvika totalförbud. Med löften om
bättre efterlevnad av redan gällande lagar
arbetar SHR för att slippa nya.
Den pikanta detaljen att f d hustru och
man står på olika sidor i en tuff och mycket offentlig fråga, kommenterades av Mats
Hulth i Aftonbladet:
– Jag uttalar mig professionellt i min
yrkesroll och hon i sin. Det påverkar inte
våra relationer över huvud taget.

•

1974 införde SJ rökförbud i restaurangvagnarna, ett beslut som till stor
del berodde på ihärdigt arbete från VISIR.

•

1975 förbinder sig Tobaksbranschen
att sluta med cigarettreklam.

•
•

1977 kommer lag om varningstexter.

•

1986 blir landstinget i Västernorrland
första rökfria landsting.

•

1993 ny tobakslag med totalt rökförbud i skolor, skolgårdar, dagis, sjukhus
och kollektivtrafik. På restauranger
med 50 sittplatser eller mer ska hälften
vara rökfria.

1983 begränsas rökning i gemensamma lokaler, ett initiativ av Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen.
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•

Lagen skärps 1994 när arbetsgivare
blir ansvariga så att ingen anställd ska
behöva utsättas för passiv rökning.

•

1997 införs åldersgräns för inköp av
tobak. I juni fastställer Regeringsrätten
att rökförbud gäller för kaféer och restauranger belägna i allmänna utrymmen som t ex gallerior.

•

SAS inför rökförbud på samtliga flyglinjer.

•

År 2001 kommer troligen lagen som
förbjuder indirekt tobaksreklam. Det
betyder att kläderna som Marlboro
Classic säljer inte får använda cigarettmärkets logotype och att detsamma
gäller för Camel Boots.

•

Och vad häder 2002? Rökförbud på
krogarna?

Rökavvänjare landet
runt ställde upp för
400 000 rökslutare
Informationskampanjen SLUTA RÖKA
ÅR 2000 nådde med råge de uppsatta målen om bred och kraftfull opinionsbildning
i tobaksfrågan. Sluta-röka-begreppet kom
med i den nästan hysteriska magik som
skapades i medierna kring millennieskiftet.
Starten med pressträffar på 38 orter
landet runt, seminarier och demonstrationer när Tobaksfria Veckan inleddes den 22
november 1999 gav ett bra genomslag hos

allmänheten. Bland beslutsfattare i stat,
landsting och kommuner markerades återigen att minskat tobaksbruk och fler rökfria miljöer är viktiga frågor för bättre folkhälsa. Behovet av fortsatt satsning på rökavvänjning betonades.
Kampanjens utbildningsdel fungerade.
364 rökavvänjare var aktivt verksamma för
att stötta och hjälpa. 1.500 vårdcentraler i
hela landet fick informationsmaterial, an-

mälningsfolder, adresser till rökavvänjare
och den lilla boken Vi hjälper dig att lyckas. Genom Vår Bostad, ICA-Kuriren, tidningen LAND och Hemmets Journal
nåddes ca 1,8 miljoner hushåll direkt av
information om kampanjen som också
fanns med på TV4:s textsidor och på
Hjärt-Lungfondens, Cancerfondens och
Folkhälsoinstitutets hemsidor. Kampanjens logotype med bakgrundsfakta och nyheter hade egen hemsida som var öppen

Marsveckan när alla rapporterade
om tobak och rökningens risker
Sista veckan i mars är ett bra exempel på hur samarbete och samverkan (och en hel del tur) ger maximal
uppmärksamhet för tobaksfrågan.
* Söndagen den 26 mars var en rapport om SLUTA-RÖKA-LINJEN färdig. Den visade goda resultat. Hans Gilljam och Carl-Olof Rydén skrev ett pressmeddelande som publicerades i notisform i de
flesta av landets dagstidningar.
* Denna måndag fanns på TV-sidorna i alla tidningar fakta om att programmet Livslust på kvällen
skulle ha ett reportage om SLUTA-RÖKA-LINJEN. (Med tre repriser senare under veckan.)
* Under måndagen bevakade TT:s inrikesredaktion remissvaren på Folkhälsokommitténs förslag om
rökförbud på restauranger. Av 200 var det bara en instans, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, som sa nej. Stor nyhet överallt, troligen beroende på att ingen redaktör hade väntat sig en sådan
massiv uppslutning bakom förslaget.
* Både tisdag och onsdag dominerade rökförbud på krogen P1-sändningarna. TV-sofforna bemannades med debattörer.
* På tisdagen valde Svenska Dagbladet att toppa löpsedel och nyhetssektion med de goda resultaten
från SLUTA-RÖKA-LINJEN.
* På onsdag kom Aftonbladet/Sifo och visade att det fanns folklig majoritet för hårdare tag mot krogarna.
* Onsdag och torsdag gjorde ett 70-tal dagstidningar enkäter. Sveriges Radios korrespondenter i olika
världsdelar rapporterade, från USA bland annat om tobaksbolag som dömts att betala ut mångmiljonskadestånd till rökare.
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Nyårsrusning efter
nikotinläkemedel
Försäljningen av nikotinläkemedel ökade dramatiskt under december 1999 och januari 2000 vilket tyder på att det verkligen var bortåt 400.000 rökare som försökte fimpa för gott. Försäljningssiffrorna
är förstås affärshemligheter men Novartis rapporterade ökningar
med 30-40 procent, Nicorette med 20, apoteken talade om ”All Time High” i december, dvs bästa försäljningen någonsin. Efterfrågan
planade sedan ut under februari och mars för att åter öka i april jämfört med april i fjol.
Kanske kan detta optimistiskt tolkas så att många rökare fortsätter att kämpa för ett rökfritt liv.

En kort sammanfattning av kampanjen är
att den lyckades med allt utom att få med
Sveriges Television som en mera aktiv part
i lanseringen av kampanjen (”SVT rapporterar om, deltar inte i”). Rökarna var också
högst ovilliga att betala 200 kr för att vara
med. De fick ju ändå tillgång till informationsmaterial och rökavvänjare. Många
uppfattade också att kravet på tre månaders rökfrihet var alltför tufft.
För den som har tillgång till internet fanns
– och finns! – hela tiden tillgång till nyheter och fakta på www.tobaksfakta.org
Sluta-röka-satsningen kring millennieskiftet hade flera olika inslag.
Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00 hade
extrapersonal i tjänst vid årsskiftet . Apotekens annonskampanj över sju dagar med
den modesta uppmaningen att vara rökfri
en vecka fick god genomslagskraft men
stack av från den seriösa ansatsen i SLUTA
RÖKA ÅR 2000 där betoningen var nog-

granna förberedelser, sök hjälp och stöd
och använd nikotinläkemedel i samråd
med utbildade rökavvänjare. Novartis annonserade stort och hade utomhustavlor
för sitt Nicotinell med generös hänvisning
till SLUTA-RÖKA-LINJEN. Pharmacia
& Upjohn med Nicorette i sortimentet av
nikotinläkemedel annonserade störst och
roligast med bl a bilagor i kvällspressens
söndagstidningar. Expressen, GT och
Kvällsposten hade en reportageserie med
SLUTA RÖKA-skola under det gamla
seklets sista tre dagar. Med material som
helt byggde på kampanjen. På Sydsvenska
Dagbladet inspirerades sex medarbetare
att sluta röka och att återkommande under
sex månader rapportera i tidningen om
framsteg, frestelser och återfall. Lokala tidningar, radio- och TV-stationer fick genom SLUTA RÖKA-kampanjen kontakt
med rök-slutare på sina utgivnings- och
sändningsorter och följde dem i återkommande reportage.
Den Sifoundersökning som Pharmacia &
Upjohn genomförde inför millennieskiftet
visade att ca 400.000 rökare och snusare
planerade att ta steget in i det nya seklet

utan cigaretter eller snus. Det var 100.000
fler än årsskiftet 1998-99. I den första fristående utvärderingen av kampanjen (Universitetet i Lund, februari 2000) konstateras att denna ökning med stor säkerhet berodde på informationsinsatserna i samband med kampanjstarten. De övriga aktörernas insatser kom först kring nyår.

Viktiga frågor
väntar på svar
En fråga är hur många av millennieskiftets
400.000 ”försökare” som verkligen allvarligt försökte sluta röka eller snusa? Eller
som slutade röka men snusar i stället?
Hur många var rökfria efter en vecka?
En månad eller tre månader?
De som inte lyckades den här gången försöker de igen?
Många frågor finns också kring kampanjen SLUTA RÖKA ÅR 2000. En är varför
antalet betalande deltagare stannade vid
900 och antalet anmälda icke betalande vid
400–600? Var et avgiften på 200 kr som

SLUTA RÖKA ÅR 2000 organiserades av Svenskt Nätverk för Tobaksprevention, en paraplyorganisation med Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden som främsta ekonomiska garanter. Övriga parter i Nätverket är Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor
mot Tobak, Tandvård mot Tobak, Lärare mot Tobak, Farmaci mot Tobak, En Rökfri Generation, Riksförbundet VISIR, Laryngfonden och Folkhälsoinstitutet. Ett särskilt AU ansvarade för kampanjen: Göran Boëthius, Läkare mot Tobak, Tove
Bångstad, Hjärt-Lungfonden, och Britt-Marie Lindblad, Cancerfonden. Projektledare: Carlösten Nordmark. Kansli: Maritta Söderholm, Sven Lindholm. Press: Carl-Olof Rydén, Renée Höglin.
Hjärt-Lungfonden, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, ställde kontorslokaler, datorer, telefoner m m till kampanjens förfogande som ett led i de utökade förebyggande satsningar som Hjärt-Lungfonden gör för en bättre folkhälsa.
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▼

från november 1999 till och med mars
2000. Sista dag för betalande deltagare i
kampanjen var den 29 februari.

Allt tuffare debatt
i tobaksfrågan!
Direkta angrepp på
beslutsfattare
Tobaken skördar ständigt nya offer bland kända och okända.Björn Afzelius,
Lars Mohlin, Stellan Sundahl, Peter Himmelstrand och Hagge Geigert ... Det
blir rubriker. Det blir lite extra kunder vid apotekens Bli rökfri-hyllor och ett antal rökare beslutar sig för att om inte just nu så senare. Men för att minska rökningen i större steg krävs att gällande lagar efterlevs, t ex åldersgränsen för inköp,
halva krogen rökfri etc.

▼

Genom de olika SLUTA-RÖKA-kampanjerna, nya fakta, de stora skadestånd som tobaksbolagen i USA dömts att betala ut till rökare etc tar tobaksfrågan stor och nödvändig plats i medierna. Debattörerna har tuffat till sig.
Ett exempel är det öppna brev som överläkaren och ordföranden i Läkare mot Tobak,
Göran Boëthius, skrev med direkt adress till statsminister Göran Persson. Ett annat exempel var den artikel som ett antal professorer skrev på DN-debatt under läkarstämman.
Andra exempel finns i ledande tidningar landet runt där tobaksdebatten ständigt hålls
vid liv.
Tonen har hårdnat. Kraven på statsministern, socialministern och den övriga regeringen samt på riksdagen har blivit mer precisa. Det är bra och nödvändigt. 70 procent av
befolkningen röker inte. Till beslut!

avskräckte eller var det kravet på tre månaders rökfrihet? Var priserna för dåliga? Hade deltagarantalet ökat om Sveriges Television fullföljt överenskommelsen om 15
minuters direktsändning nyårsdagen och
tio femminutersprogram januari–februari?
Att informationseffekten hade förstärkts är självklart.
Lika klart är det att de nära 1.500
namn och adresser till rökare, rökslutare eller presumtiva rökslutare som kampanjen
har är en tillgång när det gäller att öka
kunskaperna om rökslutarnas vedermödor.
Hur många har försökt förr, och hur

många gånger? Varför skulle de sluta just
nu? Oro för hälsan? Ska ha barn eller gör
det för barnbarnens skull? Pengarna? Deras erfarenheter av nikotinläkemedel?
*
Totalbilden av hur många som lyckades
sluta röka vid millennieskiftet och hur
många som fortfarande var rökfria efter tre
månader kan i bästa fall redovisas i månadsskiftet maj-juni.
Den detaljerade utvärderingen av SLUTA
RÖKA ÅR 2000-materialet tar längre tid.
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Göran Boëthius, ordförande i Läkare mot Tobak och i Svenskt
Nätverk för Tobaksprevention skriver brev till statsministern.
Aftonbladet 2000-02-29
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Luddiga
lagar
men
VISIR
lovar att
ge bästa
möjliga
hjälp
Varje sommar är det samma sak för många
som bor i flerfamiljshus. Man vill gärna sitta ute på balkongen
och äta eller dricka kaffe. Men röken från grannen är besvärande. Strikt
enligt de rätt så luddiga lagarna har han rätten på sin sida. Balkongen hör till
lägeheten och grannen kanske är helt oförstående till att röken besvärar. Det är
som kontakthjälp i nya samtal med grannen, husägaren/värden och kommunens
miljöförvaltning som VISIR kan hjälpa till. Lagarnas bokstav ger kanhända
grannen rätt men lagens anda är också tydlig: Ingen ska mot sin vilja behöva
utsättas för annans tobaksrök. Så ring eller skriv till VISIR, vi lovar inga
underverk men vi lovar stöd och hjälp.

Muntra upp arbetet för rökfri miljö med limerickar! Bokpriser till
alla som lyckas bedåra redaktio-

En ishockeyback ifrån Boden
var stöddig och stor uti orden.
Med cigg blev han än mer styv i korken
men tränarn såg att han tappade orken
Nu platsar han ej och är liten på jorden.

nen och får sina alster införda.
Här är ett par smakprov.

En hårt rökande kvinna i Visby
fick en allt gråare hy
Sen fick hon hjälp med att fimpa
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och kastade faktiskt en limpa
Nu är hennes hy som en månskära ny.
Det var en söt tjej ifrån Boliden
som drömde om att bli Miss Sweden
Hon tyckte att röka var höjden
Men det gjorde slut på den fröjden
ty fejset blev ofräscht med tiden.

Eivor Svenonius:

Sant och osant
i media – men
bråk blev det
om att röka
på balkonger
En präktig tidningsanka dök upp i Dagens
Nyheter i början av mars. Tidningens korrespondent i Herlsingfors berättade att i
Finland förbereddes ett lagförslag om förbud att röka på egen balkong i hyreshus. Ja,
vad värre var, det kunde också bli rökförbud
i bostaden.
Detta var naturligtvis inte sant. Men
”nyheten” citerades omedelbart av svenska
medier. Aftonbladets bostadsreporter
Lennart Arnstad hade fått det nummer av
Vår Bostad där VISIRs sommarkampanj
om rökfritt även på grannens balkong fanns
inbladat (se sidan t v). Reportern och jag talade nog väldigt mycket förbi varandra och
han presenterade mina åsikter som att jag
var för ett förbud. Att VISIR framförallt arbetar för att ickerökare och rökare ska kunna tala med varandra, visa hänsyn och komma överens kom inte alls fram.
I tidningen Metro blev det än värre.
Man skrev att VISIRs ordförande ville förbjuda rökning i privatbostäder. Förutom
obehaget att i tidningen framstå som en rabiat och omdömeslös person fick jag mig en
orden tlig omgång av hånfulla kommentarer i insändarspalterna.
Inte så trevligt.
Men kanske har det något gott med sig.
Jag protesterade förstås hos reportrarna och
hoppas att de nästa gång skriver korrekt.
*
Aftonbladet följde upp ”nyheten” med telefon- och nätomröstning. 1.500 läsare hörde
av sig. 58 procent ville inte höra talas om
rökförbud på egen balkong, 42 procent
tyckte att det skulle vara alldeles utmärkt.
En 14-årig tjej kommenterade: ”Skulle ni
acceptera att grannen bar in hästskit i
trappuppgången? Rök luktar lika illa.”
Icke-nyheten från Finlands togs upp i
praktiskt taget hela den svenska dagspressen men VISIRs ”balkongkampanj” omnämndes inte sedan vi gått ut med en korrekt beskrivning. Då blev det inte så intressant längre, inget förbud, bara samtal och
stöd för den som verkligenlider av tobaksrök från grannens balkong.

Förbundsmötet 27–28 maj 2000

VÄLKOMNA TILL ÖSTERSUND hälsar Gösta Olsson, Kjell-Erik Söder och Hans-Olov
Nyhlén och utlovar tid till utflykter i ett vårfagert jämtländskt landskap.

Viktig fråga:

Medlemsenkäten
om VISIRs
framtida arbete
Det nya tusentalets första förbundsmöte
arrangeras av VISIR i Jämtland lördagen
den 27 och söndagen den 28 maj.
Mötet äger rum på Östbergsgården på
Frösön.
Förutom de stadgeenliga mötesförhandlingarna talar Hans-Olov Nylén, primärvårdsläkare i Östersund, om hur samarbetet i tobaksfrågan kan bli effektivare.
Per Mittjas berättar om tobaksprogrammet vid Åreklinikerna, och i anslutning till
middagen på lördagskvällen ger VISIRveteranen och evige eldsjälen Nils Lalander glimtar ur VISIRs 25-åriga historia.
Den kanske största medlemsenkäten
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under VISIRs 25 år har genomförts under
våren. Intresset har varit bra och var trejde
medlem har svarat på enkätfrågorna. De
allra flesta har därutöver skrivit personliga
kommentarer om VISIRs nuvarande och
framtida verksamhet.
De 1.200 medlemmar som först betalade medlemsavgiften tillställdes enkäten
under mars–april. När detta nummer av
VISIR-Aktuellt gick i tryck i början av
maj hade över 300 hunnit svara.
*
Så snart som möjligt efter förbundsmötet produceras ett 4-sidigt nummer av
VISIR-Aktuellt med referat och val.

Cigaretten är en unik
liten kemisk fabrik
I VARJE RÖKPUFF från en brinnande
cigarett finns partiklar, gaser och ånga
som innehåller 4 700 olika ämnen och kemiska föreningar.Ungefär fem procent av
utsläppet är synlig rök. Den långa listan
över cigarettens kemiska produkter rymmer bl a nikotin, den beroendeframkallande drogen i cigaretterna, kolmonoxid,
vinylklorid, vätecyanid, bensen, arsenik
och ammoniak. Där finns även giftiga
tungmetaller och bekämpningsmedel. 50
av dessa substanser är cancerframkallande eller misstänks orsaka cancer.
Var kommer alla kemikalierna ifrån?
Omkring hälften av dem finns naturligt redan i de gröna tobaksbladen medan andra
skapas av de kemiska reaktioner som uppstår när cigaretten brinner. Flera 100 ämnen tillsätts under tillverkningsprocessen.

Tusen grader varmt
RÖKEN FRÅN CIGARETTEN delas
upp i huvudrök och sidorök. Vid varje bloss
drar rökaren in huvudrök. Den rök som avges mellan blossen är sidorök. Kemiska reaktioner vid hög temperatur i sidoröken
har en annan kemisk sammansättning än
huvudröken. Det beror på temperaturen i
cigaretten och hur den fördelar sig. När rökaren blossar stiger temperaturen i cigarettänden till 900 grader – punktvis kan det
vara 1 050 grader. Temperaturkurvan sjunker längs cigaretten till omkring 40 grader i
den del som rökaren har i munnen.
Längs den kurvan bildas tre skilda kemiska reaktionszoner som producerar olika
ämnen vid förbränningen. Mellan blossen,
då sidoröken bildas, brinner cigaretten
jämnare och vid en lägre temperatur. Då
förändras åter de kemiska reaktionerna och
utsläppen får därför en annan sammansättning med andra proportioner mellan olika
ämnen. Mellan 55 och 70 procent av tobaken i cigaretten brinner upp mellan blossen.

Dödlig gas
NÅGRA AV ÄMNENA i cigarettröken:
Kolmonoxid: En osynlig och luktfri gas.

Vid höga koncentrationer blockeras de röda blodkropparna så att syret inte kan
transporteras runt i kroppen. Långvarig
exponering för kolmonoxiden i cigarettrök ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns 10–23 milligram kolmonoxid i huvudröken och upp till fem gånger
mer i sidoröken. Kolmonoxid finns det
gott om också i bilarnas avgaser.
Ammoniak: Ett frätande ämne som
används i gödningsmedel och rengöringsmedel. Den ammoniak som finns i
cigarettröken sticker och irriterar och kan
förvärra sjukdomar i luftvägarna.
Vätecyanid: Ett färglöst, mandelluktande gift som använts för att avrätta
människor i gaskammare. Det finns mellan 400 och 500 mikrogram av gasen i
röken från en cigarett. Även kortvarig
exponering kan orsaka huvudvärk, yrsel,
illamående och kräkningar.
Tjära: Gasmolnet från cigaretten innehåller en stor variation av förbrända
lätthäftande partikelrester av både organiska och oorganiska ämnen.
Bly: En av tungmetallerna. Blyförgiftning kan orsaka födelsedefekter och inlärningssvårigheter hos barn. Forskning har
visat att barn som har rökande föräldrar
har mer bly i blodet än till och med barn
som bor i närheten av smältverk för bly.
Andra metaller: Aluminium, zink,
magnesium, kvicksilver, guld, kisel, silver,
titan och koppar.

Förbjudna ämnen
NÅGRA ANDRA ÄMNEN som används för olika ändamål, men som också
finns i cigarettröken: aceton, för att ta bort
nagellack, arsenik, gift, butan, bränsle i cigarettändare, kadmium, tungmetall som
används i batterier, etanol, alkohol, formaldehyd, konserveringsmedel, hexamin,
tändvätska, metan, sumpgas, metanol, raketbränsle, fenol, rengörings- och desinfektionsmedel, nikotin, insektsgift, glykol,
kylarvätska, toluen, lösningsmedel, vinylklorid, vid plasttillverkning.
Cancerframkallande (eller misstänkt)
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cancerframkallande -aminodifenyl och
betanaftylamin, två ämnen som är förbjudna i arbetsmiljöer i Sverige. Ingen kan
ens få dispens för att använda dem i någon
tillverkningsprocess. De är tillåtna endast
när de produceras vid rökning.
Andra cancerogena ämnen är arsenik,
bensen, benso-a-pyren, formaldehyd, hydrazin, kadmium, nickel, nitrosaminer, nitrosopyrolidin, polonium-210 och vinylklorid.

Extra nikotin!
UNDER TILLVERKNINGEN tillförs
många ämnen. Fram till ett utskottsförhör
om tobak i USA:s kongress 1994 var tillsatserna en affärshemlighet. Vid förhören
berättade under ed direktörerna för de sju
största amerikanska tobaksbolagen att 599
kemiska substanser kunde listas som tillsatser. Det handlar framför allt om att tillföra medel som förändrar smak och arom,
men även extra nikotin tillsätts.

Snus ger starkt beroende
Snus innehåller mellan 0,5 och 5 procent
nikotin. De främsta cancerframkallande
ämnena i snus är nitrosaminer. I det fuktiga svenska snuset har halten av nitrosaminer sjunkit med knappt hälften sedan
1983. Ett annat cancerframkallande ämne
i snus är radioaktivt polonium som man
misstänker härrör från gödseln på tobaksfälten. Andra kemiska ingredienser i snuset är ett 30-tal olika metallföreningar,
kolväten, aldehyder, amider, nitriler, alkander, terpener, polyfenoler och klorerade organiska ämnen.
För närvarande finns inget vetenskapligt stöd för att hävda att svenskt snus orsakar cancer hos människan. Däremot är
snus ännu mer beroendeskapande än cigaretter.

Denna faktaartikel ingick i pressmaterialet
för SLUTA RÖKA ÅR 2000.
Den är författad av
CARL-OLOF RYDÉN

Skolan skulle bygga
’’rökhus’’ för eleverna
Väggaskolan i Karlshamn skulle lösa problemet med elevernas rökning på ett smart
sätt trots att tobakslagen är mycket tydlig:
för elever råder ett totalt rökförbud i skolan.
Förbudet gäller även skolgården och
”motsvarande områden”.
Lagen tillåter endast rökning i särskilda rökrum dit elever inte har tillträde.
Trots denna tydliga lagtext försökte
Väggaskolans rektor Åke Danielsson i
samråd med kommunjuristen i Karlshamn
och gymnasienämden hitta kryphål. Uppenbarligen var det så angeläget att tillmötesgå några rökande elevers önskemål att
ingen möda fick lämnas ospard.
Juristen Thomas Wittholt kom fram
till att om man byggde två paviljonger lite i
utkanten av skolgårdens ytterkant och försåg dem med tak så var det ju inga vanliga
rökrutor, inte heller fanns rökhusen helt
och hållet inne på skolans område kanske,
rökning är ju förbjuden där enligt tobakslagen. Och man talade inte om att ”bygga”
utan kallade det att ”två rökpaviljonger
med tak skulle upprättas”.
Gymnasienämnden fann förslaget gott
och beslöt att paviljongerna fick ”upprättas” trots att miljöinspektören Nils-Gunnar Nilsson citerade tobakslagen och avstyrkte.

14-åring fick köpa
cigaretter – pappa
polisanmälde
¨

Foto: OLA ANDERSSON

Stoppades av
VISIR-kämpen
Harry Moscán

Harry Moscán är mest känd för sina insatser för rökfria kaféer. Den här bilden togs när han för
VISIRs räkning belönade Georgios Grigoriadis, Lisbet Bosse, Roger Karlsson och Lien Tran.
Det var då Harry Moscán, aktiv i
VISIR, Blekinge, ingrep.
Harry tog kontakt med Socialstyrelsen,
kontrollerade lagtexten och överklagade
gymnasienämndens beslut. Han fick förstås rätt.
Rökförbudet i skolorna betyder att rökning är förbjuden. Det finns goda skäl till
det. Nikotin är en drog. Rökningen skördar
offer. Det finns också särskilt goda skäl att

försöka förhindra att ungdomar börjar röka
eftersom den som inte gjort rökdebut före
18 års ålder ytterst sällan gör det senare.
*
VISIR-Aktuellt lyfter på hatten för Harry
Moscán och sänder som uppmuntran en
spännande bok. Till rektor, kommunjurist
och gymnasienämndens ordförande skickar vi fakta om de kemiska giftfabriker som
också kallas cigaretter.

Hur efterlevs åldersgränsen, 18 år, för inköp av tobak? VISIR-Aktuellts reportage
i fjol visade att det var en närmast fullständig likgiltighet när det gällde krav på legitimation, även hos de stora kedjorna som
Konsum, ICA-handlarna och Hemköp.
Reportaget ledde till många kontroller
från skolor och tidningar. En fjärdeklass,

alltså tioåringar, vägrades köpa. För elever
ur sexan gick det utmärkt.
En pappa i Boden lät sin 14-åriga dotter köpa cigaretter. Inga problem. Han polisanmälde kioskinnehavaren och förundersökning pågår.. Det fall som VISIR
fann i fjol med en 11-årig tobaksköpare i
Eskilstuna har dock inte lett till åtal.

13

IN MEMORIAN

Foto: JACOB FORSELL

”Det var jag som köpte två paket
cigaretter varje dag i 38 år ...”

Inge Hanson fick journalistpris för TV-filmen om sitt liv och sin död
På sista sidan i det sista nummer av VISIR-Aktuellt som Inge Hanson redigerade, skrev han bland annat:
”Kämpa vidare. Själv orkar jag inte mera. ’Den lilla jäveln’ har hunnit ifatt mig
och gett mig cancer som inte kan botas.
Därför är detta sista sidan.”
Redaktören och filmskribenten Inge
Hanson drabbades i slutet av 70-talet av
cancer i tjocktarmen. Operationen gick
bra. Han fortsatte att resa världen runt och
skriva om film. Och han fortsatte att röka.
När han fick beskedet att den heshet som
aldrig gav med sig var strupcancer slogs
hans yrkesliv i spillror. Vem hade nytta av
en stum journalist? När cancern i tjocktarmen återkom och spred sig fick han veta att

det inte fanns någon bot. De sista åren gav
han ändå allt genom att självständigt och
med lidelse redigera VISIR-Aktuellt, till
glädje och nytta för kampen mot tobak och
för VISIRs verksamhet. Trots talsvårigheterna fortsatte han att höras i medierna och
i skolorna:
”Jag hoppas att mitt öde avskräcker andra från att börja röka. Det räcker inte att
prata om glåmig hy och rynkor. Jag tror att
människor behöver se tobakens verkliga
offer.”
Han visade sitt hål i halsen. Han skyllde inte ifrån sig.
I en intervju i Cancerfondens tidning
Rädda Livet sa han bistert att det var han
själv och ingen annan som köpte två paket
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cigaretter varje dag i 38 år – och också rökte dem.
Han skrev manus till och medverkade i
den starka TV-film som Gary Engman
producerade. Den sändes den 19 januari i
fjol och nu i april belönades den med Cancerfondens stora journalistpris, postumt
utdelat till Inge Hanson.
Filmens titel var Skjutjärns-Inges fjärde död.
Priset är på 20.000 kr och delas med
TV-producenten Gary Engman. Inge
Hansons 10.000 kr ska garantera skötseln
av hans grav.
Juryns motivering var: En påträngande, fysisk skildring av en strupcancerpatients sista tid.

IN MEMORIAN

Forskarprofilen Jan Pontén
var även VISIR-ordförande
Ett par intensiva år i slutet av 80-talet var
professorn och cancerforskaren Jan Pontén i Uppsala ordförande i Riksförbundet
VISIR. Hur han nu hann med det, frågade vi oss, vi som på nära håll följde hans
tidskrävande arbete som ordförande i
Cancerfondens forskningsnämnd. Jan
Pontén forskade, han arbetade som patolog, han hade många internationella uppdrag och han undervisade. Och det är
framförallt om hans pedagogiska insatser
jag vill skriva några rader. Jag var pressansvarig när Cancerfonden 1986 arrangerade den TV-gala som sågs av 5,4 miljoner
tittare och var kulmen på en riksomfattande kampanj och som tillförde cancerforskningen 170 miljoner.
Jan Pontén var den som blev forskningens talesman och reste land och rike
runt. Han tyckte om att prata inför föreningsfolk och andra frivilliga kampanjarbetare.
Han var drastisk, karismatisk och en
tillgång när det gällde att motivera människor att jobba för cancerfrågorna. Jan
Pontén var till en början misstänksam mot
journalister och mot den ökade öppenhet
som informationsavdelningen krävde.
Men naturligtvis gjorde han succé direkt
när vi mer eller mindre tvingade honom
att åka till Göteborg och medverka i Fredrik Belfrages morgonprogram. Pontén
hade många invändningar: ”Söndag! Så tidigt. Vad är det för program, för resten?
Det har jag inte ens hört talas om, och vem

är Belfrage? Ja, jag har en dotter i Göteborg förstås...”
Sen satt professorn och cancerforskaren Pontén där i TV. Rutig skjorta, gråhårig. Såg glad och vänlig ut. Enkel i sitt tal.
Alla förstod vad han sa. ”40.000 drabbas
av cancer varje år men det finns hopp.
Forskningen går framåt. Hälften kan botas och många med en obotlig cancersjukdom kan tack vare bättre behandlingsmetoder leva ett gott liv i många år liksom
många lever med andra kroniska sjukdomar.”
*
Jan Pontén avled i november i fjol. Han
blev 73 år. Svensk cancerforskning är honom stort tack skyldig. Under hans tid i

VISIR avsattes inom Cancerfonden den
s k tobaksmiljonen som blev ett startskott
för det som nu är Yrkesföreningarna mot
Tobak (läkare, sjuksköterskor, tandvård
etc).
Vi som mer eller mindre tvingade Jan
Pontén att öppna dörrarna till forskningens slutna rum för journalister och allmänhet minns honom främst för briljanta
föreläsningar där de vardagliga exemplen
och humorn gjorde det lättare att ta till sig
cancerfrågornas dödliga allvar.

Carlösten Nordmark
Pressansvarig i Cancerfonden 1985–87,
informationschef 1988–1995

En av VISIRs grundare har gått ur tiden
Läraren Bengt Larsson i Göteborg avled i februari i år. Han blev 79 år.
Bengt Larsson var med om att bilda
Riksförbundet VISIR för 26 år sedan
och han blev riksorganisationens vice
ordförande i många år. Bengt tog också
initiativet till och ledde som ordförande

VISIR i Göteborg. Han var också engagerad i nykterhetsrörelsen och hans insatser för minskad rökning, fler rökfria
miljöer och ett friskare och nyktrare folk
gav verkligen resultat.
Bengt Larsson var pedagogisk och
målinriktad. Tidigare medarbetare, ele-
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ver och kollegor beskriver honom som
vänlig och omtänksam. Han var sedan
länge hedersmedlem i VISIR-Göteborg
och in i det sista intresserad av att följa
debatten i tobaksfrågan.
VISIR tackar en av förbundets förgrundsfigurer för ett gott arbete.

POSTTIDNING B

Foto: BOSSE JOHANSSON

Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23A
116 28 Stockholm

PÅ PLATS I HÄLSANS HUS. Första styrelsemötet i nya kansliet hölls den 12 april. Från vänster Eivor Svenonius, Sven Kinnander,
Carlösten Nordmark, Lars-Erik Behm, Arne Stråby och Ragnhild Berglund.
Efter sju sorger och åtta bedrövelser och mer än årslång väntan
blev en bra lokal till sist ledig i Hälsans Hus vid Fjällgatan i
Stockholm. Klockan 11 lördagen den 11 mars lastades flyttbilen i
Märsta och några timmar senare fanns möbler och kontorsutrustning på plats i Hälsans Hus. Det betyder att Riksförbundet VISIR nu finns i ett betydligt mindre kontorsrum än det som disponerades i Märsta. Men högt i tak och två stora fönster mot Fjällgatan ger ljus och rymd. Både den yttre och inre miljön är stimulerande. Den yttre miljön genom närheten till allmänna kommunikationer och den omgivande bebyggelsens kulturstämpel. Från
Fjällgatan är också utsikten mot Skeppsholmen, Djurgården och
Skansen hänförande. En av fördelarna med husets inre miljö är
att bland de övriga hyresgästerna finns Riksförbundet Hälsofrämjandet som är samarbetspartner med VISIR i Tobaksfria

Veckan. Alla vi som arbetar med kampanjer och föreningsverksamhet vet hur viktigt det är med informella kontakter med likasinnade. Tillgängligheten för besökare har också ökat. Hälsans
Hus ligger ett par stenkast från Slussen.
Kansliets Ragnhild Berglund och Ulla Palmgren hade förberett flyttningen mycket bra och inom ett par dagar fungerade det
mesta också i den nya lokalen med bl a stort utskick i olika omgångar för medlemsenkäten, förberedelserna inför förbundsmötet i Östersund etc. Gunnar Edgren från VISIR i Stockholm
gjorde som vanligt ett gott arbete före och efter flytten med datautrustningen och medlemsregistret. Gunnar Edgren, bosatt i
Nacka, får nu nära till så snart hjälp behövs med datorerna. Carlösten Nordmark, bosatt i Täby och med regelbundna åtaganden i
Stockholm, har också lovat att vid behov rycka in på kansliet.

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 läns- och lokalföreningar
bedriver VISIR ett informations- och opinionsbildande arbete runt om i landet. Bli medlem nu! Årsavgift 150 kr. Postgiro 60 94 07-2. Adress:
VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A, 116 28 Stockholm. Tel 08-591 282 11, fax 08-556 98 888.
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