Friskare liv
Nr 1 mars 2009 • Medlemstidning för Riksförbundet VISIR

Förbundsmöte
16-17 maj

Mässbilder

Passivt om
rökning i TV

Nästa nummer av
VISIR Aktuellt kommer i juni 2009

Bengt Rosengren
Förbundsordförande i VISIR
bengt.rosengren@spray.se

Förbundsordföranden har ordet

Strategi mot tobaksbruk
Skriftställaren Carl von Clausewitz har
sagt att “Taktiken kan vinna slaget, men
det är strategin som vinner kriget”. Inom
tobaksbekämpningen kan vi glädja oss
åt framgångar med lagstiftning, en positiv prispolitik och minskad förekomst av
rökning. Men mörka moln dyker upp i
form av ökande snusning och nyligen en
rapport om ökande rökning bland ungdomar i Stockholm, som känner att det
är “inne” att röka.
Vi får därför inte slå oss till ro med vad
vi har vunnit hittills utan vi måste tänka
strategiskt, långsiktigt framåt, på vad man
kan göra nu i samarbete med olika samhällsorgan och frivilliga organisationer.
Vad kan då vara mest angeläget? Här ges
några förslag.
Tillgången på tobaksvaror måste ytterligare minskas. Detta kan ske genom att
nuvarande tobakslagstiftning tillämpas
striktare, särskilt beträffande försäljning
till minderåriga och genom att försäljningen licensieras. Vidare bör man minska
antalet handelsställen och även hindra att
tobak och alkohol säljs på samma ställe
eller nära varandra, beroende på en ohälsosam samverkan mellan dem.
Man socialiseras in i tobaksbruk i stor

utsträckning. Det visas av att det är fler
unga rökare bland dem som har rökande
föräldrar och rökande kamrater. Det beror
inte bara på sociala och psykologiska faktorer, utan även på att passiv rökning och
nikotinpåverkan i fosterlivet ökar antalet
nikotinreceptorer i hjärnan.
För att minska nyrekryteringen bör
man mer energiskt se till att unga inte
utsätts för passlv rökning i skolor och
arbetslokaler och i offentliga miljöer.
Vidare bör rökning på teatrar, i TV och i
filmer kunna nästan helt upphöra genom
en skärpt lagstiftning.
Varningstexter och varningsbilder på
cigarettpaket och snusdosor måste bli mer
slående och realistiska utan att därför
vara överdrivna. I stället för obduktionsbilder kan man visa människor som lider
av KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
och inte klarar sig utan syrgastuber. EU
har presenterat ett väl avvägt bildmaterial
i detta syfte.
Kunskapsläget om tobakens hälsofarlighet måste förbättras. Förra året
proklamerade en riksdagsledamot, en
svensk europaparlamentariker och en
minister öppet i tal och skrift att svenskt
snus fritt borde få säljas inom EU. En

riksdagsledamot anser att ägarna borde
få bestämma om rökning på sina restauranger.
TV har visat utmärkta program
om tobaksrelaterad ohälsa med stor
genomslagskraft. Vi borde få se mer av
detta för att nå en ökad medvetenhet
bland allmänheten och förhoppningsvis
även i styrande organ. .
Man bör gå vidare med rökförbud
på offentliga platser. Särskilt aktuellt är
spårvagns- och busshållplatser samt perronger på järnvägsstationer. Även balkongrökning bör beivras.
Vi kan vidare satsa på att framhålla
goda exempel bland människor som idrottar och deras ledare samt på idrottsarenorna. Detta kan också gälla andra idolskapande aktiviteter till exempel musikaliska
evenemang.
Rökavvänjning i offentlig regi måste bli
en realitet. Idag framhålls det från ansvarigt håll att det sker på vårdcentraler, men
efter förfrågan rör det sig om mindre än
50 % .
Bengt Rosengren
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Er produkt
dödade min mamma
Min mamma var runt 25 när hon puffade
första rökringarna med väninnorna.
Unga, starka och vackra. Ungefär då
kom de första riktiga larmen om tobakens baksida.
Men mamma och kompisarna kände sig
lika odödliga som sina rökande Hollywood-idoler på vita duken.
1984 utgick svenska cancerkommittén
från att rökningen inom ett par decennier

skulle upphöra. ”Varje annan utveckling i
ett modernt samhälle med de resurser som
står till buds vore ett misslyckande”, skrev
man redan då, för 24 år sedan.
Den 13 oktober i år tog tobaksbolagens
cigaretter min mammas liv. Tusen gånger
om försökte hon sluta. Men ciggens gift
var starkare. ”Rökare får skylla sig själva”, så sa jag också förut.
Lungcancer är grymt och hemskt. Ingen
förtjänar att få detta dödsstraff, inte ens

Ovanstående utmärkta
inlägg i tobaksdebatten
publicerades i tidningen
Stockholm City den första dagen i tobaksfria
veckan, måndagen den
17 november 2008. VISIRaktuellt har fått Evas tillstånd att återge det, vilket
vi tackar för. Vi vill önska
Eva lycka till med alla
fortsatta skriverier i detta
angelägna ämne.
Stockholm City är en gratistidning med en upplaga
på drygt 250 000 ex.
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en rökare.
Att röka är inte kriminellt. Men att det
är lagligt att producera eländet - och sälja
det - ifrågasätts inte ens.
Är det inte dags att vi tar debatten?
Eva Kallersand

Höjd tobaksskatt i USA
betalar försäkring för barn
Representanthuset i USA:s kongress har
med stor majoritet godkänt ett lagförslag för att förbättra skyddet för barn som
idag saknar sjukvårdsförsäkring.
Det ökade försäkringsskyddet för barnen
ska finansieras genom en höjning av
tobaksskatten.
President Bush har vid två tidigare
tillfällen stoppat liknande lagändringar
genom att lägga in sitt veto. Den nye presidenten Barack Obama har däremot gett
sitt klara stöd för lagförslaget. När det blir

verklighet kommer skatterna på tobak att
höjas. För cigaretter höjs skatten med 61
cent till 1 dollar per paket.
Denna höjning beräknas ge staten
inkomster på 32,3 miljarder dollar under
fyra och ett halvt år. Dessa pengar ska
användas till att försäkra sju miljoner
barn som idag är beroende av den offentliga försäkringen och till att försäkra ytterligare fyra miljoner barn som idag saknar
försäkring.
President Obama har som framgick av
förra numret av VISIR-aktuellt som presi-

dentkandidat uttalat stöd för en hel del
åtgärder som vi tycker är bra, inte minst
USA:s ratificering av WHO:s tobakskonvention. Vi får önska honom framgång
med detta.
Källa: New York Times och www.tobaksfakta.org

Arne Stråby

Rökning på krogen?
Att en vunnen seger sällan är helt slutgiltig har vi fått ett nytt tecken på. Vi fick
äntligen rökfritt på restauranger och
serveringsställen 2005. Men tydligen
måste detta ständigt försvaras.
Folkpartisten Camilla Lindberg vill nu riva
upp denna lag. Hon har skrivit en riksdagsmotion om detta. Där skräder hon inte
orden. “Hetsen mot rökare pågår med
metoder som inte är acceptabla”, skriver
hon. Hon menar att krögarna måste få
bestämma själva. Det innebär att samhället inte ska lägga sig i hur rökigt det är,
och hon struntar fullkomligt i serveringspersonalens arbetsmiljö.
VISIR bildades 1973 och kämpade
från början för rökfria restauranger eller
åtminstone rökfria utrymmen på restauranger. Men vi fick kämpa många år i
motvind. Från restaurangerna framhöll
man att det skulle vara omöjligt att alls
driva restaurang om folk inte fick röka
där. Avfolkning och konkurs var det enda
som väntade. Och “de allra flesta människor är ju rökare” sa man också! Ja, man
träffade väl inga andra på sina rökiga res-

Camilla Lindberg

tauranger.
Vi vet alltså hur det var på den tiden
när krögarna fick bestämma själva. Då
var det väldigt rökigt på de flesta krogar.
Undantag fanns förvisso, främst vegetariska restauranger eller sådana som ville
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särskilt vända sig till en publik som de
visste fanns. Men urvalet var länge inte
alls imponerande.
Så fick vi äntligen rökfritt överallt.
Det var nog främst Hotell- och restaurangfackets klara ställningstagande som
fick politikerna att tänka om. Men även
erfarenheter från andra länder som redan
infört mat utan rök bidrog. Det visade sig
att restaurangerna inte alls blev tomma
och konkursmässiga, snarare tvärtom.
Men som sagt, ingen seger är för evigt
garanterad. Camilla Lindberg är en person med inflytande. Hon blev massmedias
verkliga kelgris när hon röstade mot den
omdiskuterade FRA-lagen. Hon fick snudd
på helgonstatus - och ett helgon måste man
väl lyssna på? För liberaler kanske frihet
kan vara ett tvetydigt begrepp. Frihet att
röka var man vill - eller friheten att slippa
andras giftiga rök?
VISIR kommer alltid att försvara vår
rökfrihet, frihet från rök. Som väl är
behöver vi inte längre kämpa ensamma.
Arne Stråby
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Läkarstämman
Svenska Mässan i Göteborg 26-28 november
Bengt Rosengren och Nils Sköld

Stockholmmässan 21-22 november
Yvonne Berling, Bo Hellgren och
Christina Rimaeus

Många stämningar väntar tobaksbolagen
En domstol i Florida har tillerkänt änkan
efter en lungsjuk rökare ett skadestånd
på omkring 70 miljoner kronor. Utslaget
väntas följas av tusentals liknande rättegångar i Florida, USA.
Målet mot USA:s största cigarettillverkare
Altria Group Inc var det första av omkring
8 000 individuella mål som väntar på att
avgöras i delstaten.
Det var Floridas högsta domstol som
2006 slog fast att rökare som kräver kompensation av tobaksbolag för rökningens
skador inte kan lämna in samlade grupp-

stämningar. Varje fall måste avgöras individuellt. Det är alla dessa individuella mål
som nu väntar och där det nu avgjorda
var det första.
Änkan och hennes advokat hade krävt
ett mycket högre skadestånd. Men domstolen slog fast att maken genom sitt rökande
var medansvarig och sänkte därför beloppet. Men Altria Group är delansvarigt för
hennes makes död 1997 och ska därför
betala henne ett skadestånd motsvarande
cirka 70 miljoner svenska kronor.
För svenska förhållanden är skadeståndet ändå mycket högt. Tänk tanken att

liknande belopp skulle utdömas i de flesta
av de övriga 8000 fallen i Florida. Tänk
sedan på om detta skulle översättas till
hela USA, det finns ju 50 delstater. Och
hela världen? Det blir nog fler nollor än
som ryms på en rad....
Och tänk så många advokater som kan
få sysselsättning av detta! Det är inte alls
förvånande att Altria tänker överklaga
domen. Bolagets aktier har fallit efter
utslaget.
Fakta från www.tobaksfakta.org

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation
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INBJUDAN / KALLELSE

VISIRs förbundsmöte
Stockholm den 16 – 17 maj 2009
Program lördag 16 maj

Program söndag 17 maj

11.00 Lunch på Myntkrogen i Gamla Stan och
guidad visning av Nobelmuseet

09.00–15.00
		
		
		
		

19.00 Middag på restaurang Cattelin i
Gamla Stan

Förbundsmötesförhandlingar i Hälsans Hus,
Föredrag av professor Björn Tengroth "50 år
som ögontjänare - med särskild anknytning
till ögonförändringar vid tobaks bruk",
lunchbuffé och föreningsmingel.
(Med reservation för ev ändringar)

Senaste anmälningsdag är den 17 april.
Deltagaravgift: 400 kr för båda dagarna.
Fullständigt program finns på vår hemsida www.visir.a.se.
Anmälan kan ske per post till kansliet, per telefon 08 – 591 282 11 eller per mail till visir@telia.com

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Ny ordförande i
VISIR Stockholm-Uppsala
På den internationella kvinnodagen 8
mars hade VISIR Stockholm-Uppsala sitt
årsmöte, tyvärr inte så välbesökt. Det
var rätt många omval i styrelsen, men en
förändring skedde på ordförandeposten.
Yvonne Berling avgick där och ersattes

av Bo Hyttner. Yvonne kvarstår dock
som ledamot i styrelsen. Hon ingår även i
VISIR:s förbundsstyrelse.
Arne Stråby

Ju mer dina
sparpengar växer,
desto mer hjälp
hamnar i andras
fickor.

När du sparar i Humanfonden går varje år 2% av din fondförmögenhet till Riksförbundet VISIRs livsviktiga arbete, och
98% till dig. Vi försöker naturligtvis få dina pengar att växa
så mycket som möjligt för att Humanfonden ska vara en bra
affär för dig, men också för att så mycket hjälp som möjligt
ska hamna i andras fickor.

V IS IR

Hittills har Humanfondens kunder bidragit med nästan 400
miljoner till ideella organisationer. Nu hoppas vi innerligt att
Humanfonden får massor av nya sparare, att värdeutvecklingen
blir minst lika bra som tidigare och att vi kan förmedla
400 miljoner till.
Minst.

Tillträdande och avgående ordförande.
Bo Hyttner och Yvonne Berling.
Möteslokal på Olof Palmes gata 25.

Sprid Skurt
på DVD!
Producerad av Atlasvision,
Eivor Svenonius och Sven Kinnander
Finansierad av Allmänna arvsfonden.

Mycket bättre utan tobak!
DVD 1 - För låg- och mellanstadium, 3 delar
DVD 2 - För högstadium och uppåt, 2 delar

HUMANFONDEN I SAMARBETE MED VISIR

Programledare
Ingamay Hörnberg.
TEL 0200-23 00 40

•

WWW.BANCO.SE

KONTAKTA BANCO FÖR RÅDGIVNING, INFORMATIONSBROSCHYR OCH FAKTABLAD. AKTIEMARKNADEN GÅR UPP OCH NER OCH VÄRDET PÅ ETT
FONDINNEHAV KAN DÄRFÖR UNDERSKRIDA DET INSATTA BELOPPET. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.
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95 kr/st
(porto tillkommer)

Passivt om rökning i TV

Vi har aldrig fått något gehör för våra
anmälningar, trots att de har varit välgrundade. Granskningsnämnden har avfärdat
oss med svepande formuleringar.
Detta har vi berättat om i VISIRaktuellt nr 3-4/2006 och 3-4/2007. I nr
1/2007 gjorde jag en intervju med Granskningsnämndens chef Cecilia Renfors, som
gick ut på ungefär detsamma. Hon svarade “...en vidsträckt yttrandefrihet ska
råda, och det är tillåtet att skildra människor som röker, oavsett att rökning är
skadlig.”
Något hopp om en mer kritisk syn på
TV-rökning kan alltså inte skönjas än.
Granskningsnämnden tycks helt omedveten om risken för att tobaksföretag
kan sponsra TV-program för att visa mer
rökning.
Vår medlem Rolf Mellquist anser
att detta är oacceptabelt. I ett brev till
folkhälsoministern Maria Larsson (kd)
skriver han:
“Vi är många tittare som förvånas över
det ohämmade rökande som sker i nyproducerada TV-serier, som t ex nu senast i
Kungamordet. Vid anmälan till Granskningsnämnden försvarar denna rökningen
(“En bild av verkligheten”). Tycker du
att denna glorifiering av rökning stämmer
med svenskt folkhälsoarbete 2008?”
Något svar från Maria Larsson fick
han aldrig. Brevet registrerades om till

Bild: SXC

Riksförbundet VISIR har vid flera tillfällen reagerat mot rökning i TV. Särskilt i
svenskproducerad TV-teater borde det
kunna undvikas. VISIR har anmält ett
antal TV-program till Granskningsnämnden för radio och TV. Det har varit
serier som “Återkomsten”, “Bella bland
kryddor och kriminella”, “Upp till kamp”
och ett par andra program.

Kulturdepartementet, som svarade kort
så här:
“Hej Rolf!   Tack för ditt brev om
rökning i Sveriges Television. Ditt brev
har vidarebefordrats hit till Kulturdepartementet från Socialdepartementet eftersom
frågor om radio och TV i allmänhetens
tjänst hanteras här. Regering och riksdag
beslutar om de övergripande villkoren för
radio och TV i allmänhetens tjänst. Utöver
dessa villkor bedriver programföretagen
självständigt sin verksamhet. Regeringen
varken kan eller vill detaljstyra över SVT:s
programutbud eller programutformning.
Med vänliga hälsningar Henrik Gouali”
Det är möjligt att den avvisande attityden är formellt oantastlig. Men om jag
hade varit folkhälsominister skulle jag nog
ha svarat Mellquist - och med helt andra
formuleringar...
Vi har även varit i kontakt med
Folkhälsoinstitutet, där man har en annan
uppfattning. Eftersom tobaksföretagens
marknadsföring blir mer och mer begränsad genom lagstiftning försöker de andra

vägar. Det förekommer att de “produktplacerar” på olika sätt i TV och film och
sponsrar TV-program för att det ska rökas
mer där.
Fakta är inte så lätta att få fram, men
det finns tecken på att tobaksindustrins
inblandning förekommer inom TV och
filmvärlden. I TV-programmen Big Brother i Kanal 5 och Farmen Skärgården i TV4
förekom tobaksprodukter på sådant sätt
att det gav misstankar om sponsring från
tobaksföretag.
Av tobaksindustrins egna PM och
strategidokument har man kunnat utläsa
att det är framförallt genom film och TV
som allmänheten kan få de mest poitiva
och smittande intrycken av rökning.
Enligt Cancerfondens Sifo-undersökning vill svenska folket ha en nollvision
när det gäller tobak. VISIR tycker att det
borde genomsyra även svenska televisionen, och det tycker nog Folkhälsoinstitutet också. Vad tycker regeringen?
Arne Stråby

Rökfri arbetstid
Nu har mer än 70 kommuner och ungefär hälften av Göteborgs stadsdelar
infört eller beslutat införa rökfri arbetstid
för anställda. Det är ca 25 % av Sveriges
kommuner.
Uppdaterad lista finns på www.tobaks-

fakta.org och där finns också enkla motiveringar för värdet av rökfri arbetstid för
anställda och kommunen. Om du inte har
tillgång till internet kan du få en papperskopia från kansliet.
Om din kommun eller stadsdel (gäller
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Stockholm, Göteborg och Malmö) inte
finns med på listan så kan du skriva till
dem och fråga när de planerar att införa
rökfri arbetstid.
Göran Löfroth

Rökningen - en farsot
Tänk Er en nyupptäckt drog i Sverige.
Inom en viss tid har 20% av befolkningen anammat drogen och brukar den
dagligen. Ungefär 40% av landets ungdomar börjar samtidigt att använda den.
Den är starkt beroendeframkallande.
Vad skulle hända?
Jag tror att vi skulle få i
det närmaste undantagstillstånd i landet.
Våra läkare skulle bli
fullt sysselsatta med att
bekämpa drogen. Vi skulle
snabbt få fram läkemedel
som utan kostnad skulle
ställas till allmänhetens
förfogande.
Våra apotek skulle hålla nattöppet för att kunna
ta emot dem som önskar bli kvitt drogen
och få läkemedel och psykoterapi för att
kunna motverka abstinenssymtomen.
Lokala föreningar skulle bildas över hela
landet för att hjälpa människor att bli
kvitt drogen.
All försäljning av drogen skulle omedelbart förbjudas och lager av droger skulle
beslagtas av myndigheterna. De ansvariga
för spridandet skulle ställas inför rätta
inför domstolar och dömas till stränga
straff för att de mot betalning förlett människor att skada sig.
Överallt skulle motståndet växa. Människor skulle gå ut på gator och torg och
försöka med manifestationer få ner missbruket.
Våra massmedia, tidningar, radio och
TV skulle snabbt fyllas med tips för dem
som vill bli avgiftade och man skulle börja
redovisa skadeverkningarna hos dem som
ännu inte slutat.

Ja, så skulle det kanske se ut. Och vad
är det för skillnad mot rökningen idag?
Ingen annan än att rökningen är “socialt
accepterad” på ett sätt som en ny drog inte
skulle få bli. Det är alltså socialt accepterat att bli sjuk på grund av sin rökning.
Socialt accepterat att vissa grupper, konstnärer, musiker m.fl. provokativt viftar
med sin last på foton i tidningar och andra
sammanhang. Cigaretten är mera beroendeframkallande än heroin.
Jag har själv gått runt på stan med flygblad och direkt vänt mig till rökare för att
få dem att sluta.
Det som är mest alarmerande är dels att
rökarna är medvetna om faran och ändå
röker och dels att nästan alla gjort långa
uppehåll för att sedan börja igen!
Det förefaller obegripligt men vi
behöver snarast få fram vaccin som för
all framtid botar människor mot nikotinbehovet.
Vad som känns svårast i det förebyggande arbetet är när vi som arbetar inom
VISIR anklagas för att vara hälsoterrorister som bara är ute efter att störa andra i
deras njutning.
Det är inget annat än rent förtal. Jag
lever väl, unnar mig livets goda, men jag
sätter en absolut gräns inför rökningen.
Är det verkligen någon som idag betvivlar att rökningen är farligare än andra
njutningsmedel?
Den personen har en lång uppförsbacke
att gå. Om han eller hon inte drabbats av
KOL - som nästan endast rökare får.
Då får man stanna nedanför. Man orkar
inte gå uppåt.

andra för att definitivt bryta nikotinberoendet och därmed på sikt också förhindra att barn och ungdom luras in i nikotinberoende.
Jag har sedan en tid kontakt med en
representant från Apoteksbolaget som är
villig att medverka vid VISIR-möte någon
gång under hösten 2009 . För att kunna
börja planera för detta behöver vi veta hur
stort intresse som finns. Sprid informationen !
Gör själv eller uppmana andra att göra en
intresseanmälan till:
VISIR i Stockholm-Uppsala
Box 9083, 126 09 Hägersten
e-mail : rokaremottobak@yahoo.se
tel. 073-7636639
Bo Hyttner

Nätverket för
Tobaksprevention
VISIR, tfn 08-591 28 211
E-post: visir@telia.com
www.visir.a.se
Cancerfonden, tfn 08-744 10 00
www.cancerfonden.se
Hjärt-Lungfonden, tfn 08-566 242 00,
www.hjart-lungfonden.se
En Rökfri Generation, tfn 08-10 93 00,
www.nonsmoking.se
Lärare mot tobak, tfn 08-669 81 58
www.teachersagainsttobacco.org

Gör intresseanmälan för möte i höst!

Läkare mot tobak, tfn 08-669 81 58

Vi behöver få till stånd ett engagemang
bland tobakskonsumenter och bland oss

Sjuksköterskor mot tobak,
tfn 08-669 81 58
Stiftelsen Laryngfonden, tfn 08-655 40 01

Nu finns
VISIR som
reflex!
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Farmaci mot tobak, tfn 08-669 81 58
Tandvård mot tobak, tfn 08-669 81 58
www.dentistryagainsttobacco.org
Astma- och Allergiförbundet,
tfn 08-506 28 200
www.allergia@astmaoallergiforbundet.se
Psykologer mot tobak tfn 08-669 81 58

Så minns vi Nils Sköld
Vår mångårige medlem Nils Sköld har gått bort 87 år gammal. Vi saknar
honom och minns det han har gett oss under åren. Vid förbundsmötet i
Göteborg häromåret var han med som en aktiv deltagare.
Nils var en livsbejakande människa som
alltid såg nya möjligheter. 1977 lärde
Ragnhild känna Nils vid anställning på
VISIRs kansli i Göteborg, som då hade sin
verksamhet i den källarlokal där Nils hade
sin firma. Han hade avdelat halva lokalen
åt VISIR, som därifrån hade försäljning
av tröjor, T-shirts, affischer, broschyrer,
knappar och dekaler.
1981 fick vi 90.000 ex av särtrycket
“Röka eller leva” ur Dagens Nyheter,
som ganska snart såldes slut. Intresset för
att få hjälp med information från VISIR
om tobakens skadlighet var stort, så Nils
var ute på både skolor och företag. Han
medverkade även vid mässor och andra
aktiviteter. VISIR hade tidvis ungdomar
anställda som var ute i skolorna med
bland annat rollspel för att engagera eleverna.
För att dra in pengar till VISIR åtog
sig Nils att sköta redovisningen för en
bingoallians. I och med att han var sin
egen chef kunde han ställa upp när det
behövdes. Han hade också ett stort och
nyttigt kontaktnät. Han satt även med i

Riksförbundets styrelse under en tid.
Nils gjorde ett fantastiskt ideellt arbete
för VISIR och var själv en god förebild
som icke rökare och för övrigt en renlevnadsman. Han var med från starten
av VISIR i Göteborg 1974 och gjorde
föreningen till en folkrörelse med ett stort
antal medlemmar. Under senare delen av
80-talet ändrade VISIR karaktär och gick
från folkrörelse till en organisation som
sysslade allt mer med lobbyverksamhet.
Storhetstiden med många och entusiastiska medlemmar var över.
Men Nils Sköld fortsatte oförtrutet
med olika publika verksamheter på olika
platser i Göteborg. Han var kassör i VISIR
i Göteborg under 1980-talet och höll pionjärandan vid liv. Emellertid började även
för hans del åldern att ta ut sin rätt, och
hustruns sjukdom och ökande invaliditet
band honom allt mer vid hemmet.
Andra tog över ledarskapet i Göteborg
under det att antalet medlemmar krympte i
likhet med vad som skedde i övriga VISIRföreningar och i andra folkrörelser. Men
Nils deltog alltid i våra föreningsmöten

Nils Sköld och Gerd Granung
vid VISIRs förbundsmöte i
Göteborg 2006.
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och förbundsmöten när han kunde, och
han representerade med all sin erfarenhet en värdefull kontinuitet från de tidiga
åren. Genom sitt medlemskap i Svenska
Frisksportförbundet kunde han också
sätta in VISIR:s verksamhet i ett större
sammanhang i arbetet mot narkotika och
andra aktiviteter för en bättre folkhälsa.
Nils Sköld deltog i Göteborgsföreningens två senaste större aktiviteter 2006
och 2008 på Nordstadstorget, organiserat
av Miljöförvaltningen i staden i samarbete
med Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Göteborg dessa år. Med sin andliga
och rent fysiska utstrålning för sin ålder
framstod han som ett efterföljansvärt
exempel på en god livsstil.
I VISIR saknar vi honom och minns honom
med största tacksamhet och värme för hans
mångåriga och engagerande insatser.
Bengt Rosengren
Förbundsordförande
Ragnhild Berglund
Kanslist

”

Visst påverkar

Från en
av våra läsare...

rökningen utseendet.

Tänk bara på böcklingen.

Limerick

Foto: Bertil Magnusson

"Såg att ni efterlyste bilder på uteserveringar
som är mer som inomhus. Här i Östersund
finns det en "uteservering" med väggar och
riktigt plåttak, ja till och med stuprännor!
Här borde någon myndighet göra en insats!
Personligen tycker jag att det borde vara förbjudet att röka på uteserveringar också. Det
borde betraktas som en allmän plats med
många människor på en begränsad yta. Vissa
människor verkar sitta där enbart för att kedjeröka, inte för att intaga en måltid. Sedan
borde det införas rökfria zoner vid ingångar,
busshållplatser och dylikt."

En handelsman i Örebro
han fick en tanke där i sitt bo
Vi gör slut på tobakens drift
det är fel att sprida dess gift
Då blir allt mycket bra må ni tro
Arne Stråby

Bertil Magnusson

Lösning korsord 13 dec 2008

foto: Maria Henriksson

I väntan på
fotbollssäsongen...

Skylt vid GUSKs fotbollsplaner i Gamla Uppsala.
Yrsa plan vintern 2009
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VISIRs 14:de korsord

Korsord från kansliet
Leili Hägg har konstruerat även detta korsord för VISIRs läsare.
Lösning till Korsord 14 publiceras i nästa nummer av VISIR Aktuellt.
Lycka till!
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

VISIR i Göteborg Årsmöte
Tisdagen 28 april kl 18.00 i Panaches lokaler, Kungsportsavenyn 29.
Hör gärna av dig i förväg per telefon 031-24 63 99.

Föreningar
& distrikt
Välkomna att skicka in uppgifter om aktiviteter
till kansliet så lägger vi ut dem på VISIRs hemsida www.visir.a.se

VISIR Aktuellt !
Vill Du få ett extra nummer av
”VISIR-aktuellt” som du kan
lämna på ditt arbete, i väntrummet på vårdcentralen eller
på annan lämplig plats?
Hör av dig till kansliet så får du
mer information!
Tel: 08–591 282 11
Mail: visir@telia.com

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, som inkluderar 4 nr av VISIR Aktuellt, huvudmedlem 150 kr, familjemedlem 30 kr,
ungdom upp till 25 år 50 kr, skolor och organisationer 300 kr. 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.visir.a.se

