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Dick Jansson
Förbundsordförande i VISIR

Förbundsordföranden har ordet

Tack för gott samarbete!
VISIRs årliga förbundsstämma har
genomförts i Stockholm den 16 - 17 maj.
Försommarvädret var fantastiskt! Värme
och sol! Att under sommaren komma från
Uppsala med sin lilla Fyriså till Stockholm
med allt sitt vatten är en härlig upplevelse!
Som vanligt var också själva stämman
välorganiserad och innehållsrik.
Det var intressanta studiebesök i en
spännande miljö, goda måltider på trevliga restauranger, folkbildande föreläsning
och en engagerad diskussion om VISIRs
framtid. För det organisatoriska arbetet framförs ett varm tack till förbundsexpeditionens Leili Hägg och Ragnhild
Berglund.
Jag vill också tacka mina styrelsekamrater för ett gott arbete och inte minst alla
aktiva medlemmar i VISIR, som kommit
till stämman och aktivt deltog i diskussionen. Avveckla snabbt EU:s stöd till
tobaksodling i unionen! Eu måste satsa på
rökavvänjning och införa rökfria miljöer!

Det var stämmans viktigaste beslut och
krav på regeringen under Sveriges ordförandeskap.
Det statliga ANT-rådet har förklarat
att ideella folkrörelser är nödvändiga i
arbetet mot tobak. Alla medlemmar i
VISIR kan göra viktiga insatser. Ta upp
tobakens skadlighet i alla sammanhang:
familj, släkt, vänner, bekanta. Skriv gärna
till kommun, landsting och kräv rökfri
arbetstid.
Hur är det med röktillåtna utomhusserveringar? Är dom helt igenbyggda?
Vad kräver kommunens miljönämnd?
Det finns mycket vi kan göra både enskilt
och i olika VISIR-föreningar. Vi syns i det
arbetet!
Bengt Rosengren, Göteborg lämnar nu
ordförandeskapet i VISIR:s förbundsstyrelse efter åtta år. Bengt är en snäll, vänlig och omtänksam person med ett stort
engagemang i tobaksfrågan. Dessutom vet
han genom sitt yrke mycket om tobakens

effekt på människokroppen. Det har givit
både tyngd och glädje åt styrelsearbetet.
Inte utan en viss bävan övertar jag nu hans
ordföranderoll.
Som tur är stannar han kvar som
ordinarie ledamot i styrelsen. Jag tackar
honom mycket för det!
Dick Jansson
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Bengt Rosengren

lämnar över klubban

foto: Arne Stråby

Till årets förbundsmöte hade vår ordförande Bengt Rosengren med ålderns
rätt avsagt sig återval. Han har varit en
utmärkt ordförande som har lett VISIR
med den äran under åtta år. Vi vill därför
gärna berätta lite mer om hans verksamhet, både som cancerläkare och aktiv i
arbetet mot tobaken.

Bengt Rosengren och Ragnhild Berglund

Bengt är uppväxt i Göteborg och valde
efter studenten att läsa medicin. 1950
blev han medicine kandidat och fick då
en tjänst som amanuens i anatomi vid
Medicinska Högskolan i Göteborg, som
det hette då. 1952 tog han licenciatexamen och blev legitimerad läkare.
1959 disputerade han på en avhandling
om bestämning av cellmassa genom röntgenabsorption. Därmed blev han medicine
doktor vid Göteborgs Universitet, som det
hade blivit då. Han blev även docent och
från 1965 klinisk lärare i radioterapi. I
flera perioder var han tillförordnad professor i radioterapi eller onkologi som det
fick heta sedan. 1977 utnämndes han till
professor i onkologi vid Universitetet i
Bergen (Norge) och bodde där i många
år. 1993 gick han i pension och flyttade
då hem till Göteborg igen.

Efter pensioneringen har han fortsatt
med forskning och är därför professor
emeritus. Tillsammans med Edgar Borgenhammar vid Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg har han arbetat med ett
stort projekt som var inriktat på livsstil
och folkhälsa.
Man studerade där förekomst av ett
antal sjukdomar (cancer, hjärtsjukdomar,
högt blodtryck, diabetes och övervikt)
bland veteraner inom Frisksportförbundet och fick fram att de hade klart lägre
frekvens av alla dessa sjukdomar. Det
tolkades förstås av många, bland dem
förre chefen för Socialstyrelsen Bror
Rexed, som att det främst berodde på att
frisksportarna inte var rökare.
Ett annat forskningsprojekt syftade till
att förbättra precisionen vid strålbehandling av cancersjukdomar. Utan att gå
in på detaljer kan man bedöma det som

3

viktigt och framgångsrikt.
Bengt är sedan länge medlem av Riksförbundet VISIR och av Svenska Frisksportförbundet. Efter återkomsten till
Göteborg engagerade han sig där och kom
snart in i styrelsen för VISIR i Göteborg.
1994 blev han ordförande där.
1999 valdes Bengt in i förbundsstyrelsen. Eivor Svenonius var förbundsordförande då, och när hon två år senare ville
avgå var alla överens om att Bengt var en
bra efterträdare.
För oss alla som har haft glädjen att
arbeta tillsammans med Bengt inom VISIR
vill jag gärna uttrycka vår stora uppskattning och tacksamhet. Och vi kan också
glädjas åt att han står kvar i styrelsen
som övrig ledamot. Vi får ha honom kvar
ännu!
Arne Stråby

Dick Jansson

vår nye ordförande
Vid årets förbundsmöte avgick Bengt
Rosengren och i hans ställe valdes
Dick Jansson, Uppsala. Det är därför
på sin plats att presentera honom lite
närmare.
Dick växte upp i Kungsängen mellan
Stockholm och Enköping. Han gick på
gymnasiet i Spånga och tog studenten
1962. Redan tidigt hade han engagerat
sig politiskt och var medlem i SSU. Där
blev han klubbordförande 1962 och gick
samtidigt med i det socialdemokratiska
partiet. Han var engagerad av unga människors rätt till arbete och studier. De
internationella frågorna var också mycket
aktuella då, som bojkott av Sydafrika och
opinion mot kriget i Vietnam.
1966 flyttade han till Uppsala och fick
arbete i Uppsala kommun. Det blev nära
40 år där, främst med fritids- och kulturfrågor. Han blev även politiker i landstinget och ledamot i fullmäktige 1970.

Det uppdraget består än. Under 12 år var
han ordförande i kulturnämnden och ingick i utskottet för miljö och hälsa.
Landstingets mål är friska länsinnevånare - men inte att bygga ut sjukvården
så mycket som möjligt. Att arbeta förebyggande och för en bättre folkhälsa är det
viktigaste. I det arbetet kan VISIR spela
en roll.
För 12 år sedan var Dick med om ett
beslut om rökfritt landsting. Det innebär
att man inte får röka i landstingets lokaler.
Det var ett ganska stort motstånd då, men
idag är det mycket uppskattat. För några
år sedan gick man vidare och införde rökfri arbetstid, alltså att man bara får röka
på lunchrasten. Då kunde det ske utan
några större protester...
Dick blev medlem i VISIR redan på
1980-talet För två år sedan kom han med
i VISIR:s förbundsstyrelse och samtidigt i
styrelsen för VISIR Stockholm–Uppsala.
Dick menar att alla medlemmar i

Dick Jansson

VISIR har en opinionsbildande roll
gentemot enskilda människor och
myndigheter. Han nämner rökningen
bland unga, särskilt flickorna som något
viktigt att motverka. Åldersgränser för
att köpa tobak måste följas och skyltningen begränsas. Och så vill han se rökfri
arbetstid hos alla kommuner, landsting
och större privata arbetsgivare.
Vi kan bara önska Dick Jansson och
VISIR all framgång i det arbetet.
Arne Stråby

Hur var det med dimman vid Lützen?
Vid VISIR:s förbundsmöten brukar vi
alltid ha med något vetenskapligt och
faktainriktat inslag. Så var det också i
år.
Vår ordförande Bengt Rosengren har
utmärkta personkontakter och hade lyckats engagera professor Björn Tengroth,
en av landets främsta när det gäller ögonsjukdomar. Han var först verksam vid
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg men
sedan professor vid Karolinska. Han blev
en internationell auktoritet, särskilt inom
laserkirurgi och grundade St Eriks Ögonsjukhus.
Det var ett mycket stimulerande föredrag vi fick lyssna till. Att lungsjukdomar,
cancer och allergiska besvär ofta har ett
samband med rökning vet nog de flesta,
men mindre bekant är att vissa ögonsjukdomar också förvärras av rökning.
Grå starr, dvs att ögats lins blir allt
mer grumlig, är vanligare bland rökare
än icke-rökare. De rökare som drabbas

Björn Tengroth och Bengt Rosengren.

gör det då tidigare än de skulle ha gjort
om de inte hade rökt. Dessbättre finns det
bot nu, man kan operera in plastlinser i
stället.
Rökning kan även ge ett försämrat eller
förlorat färgsinne. Synförmågan kan sättas
ned i gula fläcken vid rökning. Tengroth
berättade också om grön starr, glaukom,
som är en ögonsjukdom där man ännu
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vet för litet om orsaker och möjligheter
till bot och bättring.
Vi fick också höra ett antal roande
"bredvid-fakta" med anslutning till föredraget. Här är ett exempel. Vi har ju alla
läst i skolan om Gustaf II Adolfs död i
slaget vid Lützen. Det var dimma där, och
kungen råkade med den dåliga sikten förirra sig in i fiendehären och blev dödad.
Eller var det så?
- Nej, sade Tengroth, det var morgondimma, men den hade lättat innan
slaget började. Men Gustaf II Adolf var
mycket närsynt, och när han inte hade
glashjälpmedel att se genom så gick det
som det gick, han förirrade sig in till
fienden och stupade.
Ja, det var verkligen både lärorikt och
roande att lyssna till Tengroth. Välkommen igen, frestas man säga.
Arne Stråby

Tobaksutredningen och dess skugga...
Under våren 2008 tillsatte folkhälsominister Maria Larsson en utredning
med översyn av tobakslagen. Den 1
maj 2008 förordnades regeringsrådet
Susanne Billum som utredare.
Något senare utsågs de som skulle ingå i
utredningen och bland dem var det nog
bara Fredrik Söderhielm från A Non
Smoking Generation (En Rökfri Generation) som hade en djup insikt om det stora
problem som tobak är. Det visade sig att
han var ”en ropandes röst i öknen” bland
de byråkrater som befolkade utredningen
i övrigt.
Det övergripande syftet var enligt utredningens direktiv att så långt som möjligt
hindra tidiga tobaksdebuter. Regeringsrådet Billum snävade in utredningen till
att enbart omfatta en mer effektiv efterlevnad av tobakslagens förbud att sälja
eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror
till dem som inte har fyllt 18 år. Begränsningen fick Svenskt Nätverk för Tobaksprevention (SNTP) att på ett tidigt stadium
skriva till minister Larsson med en vädjan
att bredda utredningen. Det ledde inte till
någon respons.
Utredningen överlämnades till Socialdepartementet den 3 mars 2009. Departementet utsåg 75 remissinstanser och
remisstiden sattes till 10 juni 1009. Riksförbundet var av någon anledning inte
utvald som remissinstans, men har ändå
lämnat in ett remissyttrande.
Utredningen, som alltså blev ”en tum-

Arbetet gick
under namnet
”skuggutredningen”

Material finns tillgänglig på
www.tobaksfakta.org
meddelar Göran Löfroth.

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.

metott” i sina förslag, omfattar bara några
skärpta regler för kontroll av att åldersgränsen efterlevs och eventuella sanktioner
om handeln inte sköter sig. De enda som
kan glädja sig åt de begränsade förslagen
är tobaksbolagen.
SNTP började under hösten 2008 diskutera en sammanställning av vad som
egentligen borde göras för att tobakslagen skulle bli effektiv i sitt syfte att hindra
tidiga tobaksdebuter. Arbetet gick under
namnet ”skuggutredningen”. Sedan februari finns denna skuggutredning
tillgänglig (www.tobaksfakta.org). Denna skrift ”En översyn av tobakslagen:
Vad behöver göras?” tar bland annat upp
dold försäljning och licensiering, som
båda visat sig vara effektiva i att minska
tobakskonsumtionen. Dold försäljning,
d.v.s. ingen synlig exponering av tobaksvaror eller annan skyltning har införts
eller beslutats införas i runt om världen. I
vårt närområde gäller det Island, Norge,
Finland, England och Polen. Licensiering
är också en ökande insats i länder som
arbetar aktivt för att stävja tobaksbruket;
Island, Finland och Norge är de närmaste
exemplen.
Skuggutredningen bör ha varit ett bra
hjälpmedel för remissinstanserna och
för riksdagens ledamöter om och när ett
lagförslag kommer från regeringen. Än så
länge är inte sista ordet sagt om tobakslagen.
Göran Löfroth

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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Förbundsmöte 2009

Ny ordförande vald
VISIR höll sitt förbundsmötet i Stockholm den 16-17 maj. Vi har numera förbundsmöte varje år och som praxis att
vara i Stockholm vartannat år och ute i
landet vartannat. Efter fjolårets lyckade
möte i Mora var det alltså dags att samlas i Stockholm.
Valberedningen hade i år en särskild
knäckfråga att lösa genom att vår förbundsordförande sedan åtta år Bengt
Rosengren av åldersskäl hade avsagts sig
omval. Men som efterträdare valdes Dick
Jansson, Uppsala, och som framgår av
en presentation i detta nummer har han
goda erfarenheter av både kommunalt
och politiskt arbete och blir säkert en god
efterträdare till Bengt.
Förbundsmötet började redan på lördagen med samling till lunch vid Myntkrogen i Gamla stan. Därefter gick vi till

Nobelmuseet vid Stortorget och fick där
en intressant och faktafylld guidning om
museet, Nobelpriset och Alfred Nobel. På
kvällen var det middag och samvaro på
restaurang Cattelin, också i Gamla stan.
Förhandlingarna hade i år koncentrerats till söndagen och ägde rum i Hälsans
Hus, där också VISIRs kansli är beläget.
Efter öppnandet valdes Sven Kinnander
till att leda mötet med Dick Jansson som
sekreterare för att skriva protokoll.
Behandling av verksamhetsberättelse
och revisorernas berättelse föranledde
ingen längre diskussion, och sedan var
det alltså dags för valen. Valberedningens
förslag följdes, och Dick Jansson valdes
enhälligt att efterträda Bengt, som avtackades och hyllades med vackra ord och
vackra blommor.
Sven Kinnander omvaldes som kassör,
och i styrelsen kvarstod Sven Kinnander,

Den nya styrelsen
Bakre rad frän vänster:
Sven Kinnander, Malmö
Christina Rimaeus-Elgström, Trångsund
Folke Frendin, Visby
Kerstin Ström, Karlskrona
Arne Stråby, Enskede
Sittande från vänster:
Göran Löfroth, Sundbyberg
Bengt Rosengren, Hovås
Dick Jansson, Uppsala
Eivor Svenonius, Malmö.
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Göran Löfroth, Arne Stråby och Christina
Rimaeus-Elgström som valdes på två år
förra året. Bengt Rosengren valdes nu som
övrig ledamot. Ny som ersättare i styrelsen
blev Kerstin Ström, Karlskrona.
Som ny revisor valdes Gunnar Ek
efter Per-Olof Palmgren som hade avsagt
sig omval. Till valberedning valdes Siv
Malmberg, Ragnhild Berglund och Victor
Nilsson.
Motioner hade inkommit till förbundsmötet från Astrid Zweiniger, som
föreslog att VISIR skulle tillskriva regeringen i frågan om EU:s stöd till tobaksodling, vilket bör göras nu när Sverige blir
ordförandeland inom EU till sommaren.
Stödet bör avskaffas, en hälsopolitiskt
viktig insats. Motionen vill också verka
för att arbetsgivare inom EU inför rökfri
arbetstid.
Förbundsstyrelsen delade motionärens

foto: Arne Stråby

Förbundsmöte 2009

Pågående förbundsmöte 2009.

syn på detta och har skrivit ett yttrande
som kommer att sändas till regeringen.
I en andra motion tog Astrid Zweiniger
upp situationen för VISIR:s Skånedistrikt,
som har haft svårt med sin förnyelse. Distriktet kan behöva stöd från förbundet.
Om detta torde också enighet föreligga,
och förbundsstyrelsen är beredd att diskutera vilket stöd och hjälp som kan be-

Dick Jansson och Sven Kinnander avtackades
av Leili Hägg efter väl förrättat värv.

hövas. Dock kommer vi inte ifrån att
huvudansvaret för vad VISIR kan göra
i Skåne och på andra håll måste ligga
lokalt.
Förslaget till verksamhetsplan antogs
med några mindre justeringar. Sista punkt
på mötets föredragningslista var nästa års
förbundsmöte. Tidpunkten bestämdes till
29-30 maj, men plats hänsköts till för-

bundsstyrelsen att besluta om. Förslag
finns om Öland eller Gotland, men kostnaderna behöver utredas närmare.
Med detta avslutades förbundsmötet,
och presidiet avtackades av Leili Hägg
med blommor för sin insats.
Arne Stråby

Några nya namn på förbundsmötet

Kerstin Ström

Victor Nilsson

Även om VISIR har en viss kontinuitet
och ofta väljer om dem som har gjort ett
bra arbete under året så gläds vi också åt
nya krafter. Vår nye orförande Dick Jansson presenteras på annan plats här. Men
i styrelsen nyvaldes Kerstin Ström från
Karlskrona och VISIR Blekinge. Hon är
lungläkare vid Blekinge Sjukhus i Karlskrona.

Ett nytt namn i valberedningen var Victor Nilsson, Stockholm, som har tillhört
VISIR Stockholm i flera år och är välkänd
där men mer oprövad i förbundssammanhang. Som bilden här visar innebär han
en glädjande föryngring som vi särskilt
välkomnar och hoppas mycket av.
Arne Stråby

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation
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Minnesord

Några har lämnat oss
Ingrid Rehnberg-Svensson

Nils Lalander

Ingrid Rehnberg Svensson, välkänd som
ordförande i Föreningen VISIR i Mariestad, har efter en tids sjukdom avlidit.
Hon var mycket aktiv i kampen mot
tobaken och ordnade bland annat tävlingar för skolbarn, som att rita vykort
med antirökmotiv. Hon gav information
om riskerna med rökning på skolor och
arbetsplatser. Ingrid hade även god kontakt med myndigheter, och hon skrev ofta
debattinlägg om rökning i lokalpressen.
Ingrid var en flitig deltagare vid VISIRs
förbundsmöten, och vi är många som
minns henne därifrån. Hon var också en
varm och vänfast person. Vi kommer att
sakna henne.

Nils Lalander, som var redaktör för VISIRaktuellt under i stort sett hela 1980-talet,
har avlidit 87 år gammal. På senare år var
han bosatt på Öland (Färjestaden).
Nils var aktiv som journalist och författare i många sammanhang. Tidningar som
han varit verksam vid främst före VISIRtiden var Ny Dag, Lärartidningen, Storstaden och Miljömagasinet. Han var även
verksam vid Utbildningsradion.
1993 kom en bok av honom ut på
Sober Förlag,"Tobak - farsot, förförelse
eller förströelse? om rätten till ett bra liv,
samtal för och mot tobak " som han nog
skrev både med tanke på studiecirklar och
som debattbok.
Nils hade en politisk bakgrund och var
engagerad mot många orättvisor, och han
glömde inte bort tobaksindustrins exploatering av fattiga och lågutbildade.

Ragnhild Berglund och Leili Hägg

Arne Stråby

Riskutbildning för rökare?
Jag läser ofta nyheter på text-TV och
såg nyligen följande notis om kurser för
mc-förare.
Jag citerar"Riskkurs för blivande mcförare". Från och med den 1 november
måste alla som tar körkort för motorcykel
genomgå en särskild riskutbildning med en
teoretisk och en praktisk del. Bakgrunden
till att riskutbildningen införs, och görs
obligatorisk, är den dystra olycksstatistiken för mc- förare. Förra året omkom
51 personer i motorcykelolyckor.
- Motorcyklister löper 20 gånger större
risk att dödas i en vägtrafikolycka än den
som åker personbil, säger Olof Stenlund,
projektledare för utbildningen vid Transportstyrelsen.
Självklart är det väldigt bra att på alla
sätt försöka minska olyckstalen och att
medverka till att ge mc-förare ett bättre riskmedvetande. Jag är själv gammal

mc-förare. Men med tanke på hur många
rökare som dör varje år i Sverige borde
det också införas riskkurser för blivande
rökare!

Fakta

Från slutet av 1990-talet till och
med år 2002 omkom cirka 40
motorcyklister per år.
Därefter ökade antalet.
* 2003: 47
* 2004: 56
* 2005: 46
* 2006: 55
* 2007: 60
* 2008: 51

Källa: Vägverket (TT)

Varje år dör i Sverige ca 7 000
personer av rökning varav ca
500 av passiv rökning.

Källa: Tobaksfakta.se
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Lars-Erik Boije
Så här skulle en notis kunna se
ut om det blev verklighet.
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seminarium

Vem ska bilda opinion?
Regeringen har som framgått av massmedia och i tidigare nummer av VISIRaktuellt bildat ett ANT-råd. ANT står för
alkohol, narkotika och tobak. Numera
talar man ibland även om ANTD, där D
har tillkommit för doping.
ANT-rådet lyder under socialdepartementet. Den 20-21 april anordnade rådet
ett seminarium för att diskutera hur man
bildar opinion i dessa frågor. Rubriken
var "Opinionsbildning - Vad innebär det,
vilken effekt har det och vems uppgift är
det.?" VISIR deltog genom Arne Stråby
och Dick Jansson.
Ordförande i ANT-rådet är statssekreteraren Ragnwi Marcelind. Hon
var också inledningstalare på seminariet
båda dagarna. I sitt anförande konstaterade hon det självklara i att myndigheter

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
Läkare mot tobak, tfn 08-669 81 58
Sjuksköterskor mot tobak,
tfn 08-669 81 58

ska syssla med riktig information
inom sitt sakområde. Men från
fakta har man en glidande
skala mot att bilda opinion
av dessa fakta.
Yvonne Gustavsson
är nu chef för Statskontoret men har varit ordförande i Förvaltningskommittén, som har
behandlat just denna
fråga: ska myndigheter
bedriva opinionsbildning? Hon nämnde att
man i Demokratiutredningen år 2000 tyckte att
det var stötande med statlig
opinionsbildning. En film från
Skatteverket år 2002 syftade till
att stärka skattemoralen, men den
kritiserades för att argumentera för högt
skattetryck.
Yvonne nämnde också den statliga
informationen inför EU-omröstningen, som hon menade lätt uppfattades
som argument för att rösta Ja. Olika
myndigheter lägger olika mycket resurser
på opinionsbildning. Regeringen bör styra
och utvärdera ansåg hon. Ibland kan man
välja kommittéformen för opinionsbildning, och en del kan lämnas till den ideella
sektorn.
I det senare fallet har samhället ett
ansvar för att den ideella sektorn får möjligheter att ta ett eget ansvar för opinionsbildning. Det låter väl närmast som
ekonomiska möjligheter, alltså stöd till
organisationer för att bedriva opinionsbildning.
Andra föredragshållare var den första
dagen Gunilla Jarlbro, professor i medieoch kommunikationsvetenskap, Jan Sand-

Stiftelsen Laryngfonden, tfn 08-655 40 01
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
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Ragnwi
Marcelind
är ordförande i
ANT-rådet och höll
inledningsanföranden vid seminariet.

berg, VD vid NTF, Bitti Jonasson, informationschef vid Statens Folkhälsoinstitut
och Ursula Forner, Kommunikationsdirektör vid Läkemedelsverket.
Under den andra dagen låg fokus på
folkrörelsernas roll i opinionsarbetet. Representanter för Ungdomens Nykterhetsförbund, En rökfri generation med flera
framförde synpunkter på samhällsstödet
till ideella organisationer. Samhällsstödet bör vara långsiktigt och med större
inflytande för den ideella sektorn. Sektorsövergripande projekt är viktiga.
Därmed kan vi med spänning vänta på
vilka möjligheter vi i den ideella sektorn
ska få för att bilda opinion...
Arne Stråby och Dick Jansson

Skandia tar
krafttag mot rökning
Skandia inför som första svenska försäkringsbolag ett pristillägg för rökning på alla tillämpliga
försäkringar. Det banbrytande initiativet presenterades på den Tobaksfria Dagen i regi av
världshälsoorganisationen WHO, och kompletteras av rökavvänjningsstöd
i samarbete med Apoteket.
För mer information om Idéer för Livet, rökavvänjningsstöd och
pristillägget se www.skandia.se.

Kansliet stänger
den 13 juli och öppnar
igen den 24 augusti.
En östgöte från Slätbaken
slutade helt med tobaken
Nu mår han så gott
och mer pengar har han fått
och återfått lukten och smaken

En skön sommar önskar vi
våra läsare!
Ragnhild & Leili

Ingegärd Fjällgärde

Lösning korsord 14 mars 2009

VISIR skriver till regeringen om
rökning på uteserveringar
Som har framgått bland annat av tidigare artiklar i
VISIR-aktuellt finns det mycket varierande utformning av uteserveringar. Ändringar i tobakslagen som
gjordes 2005 syftade till att göra restauranger rökfria,
men de gäller inte uteserveringar. Många restauranger har utnyttjat detta och inrättat "uteserveringar",
som ofta är inglasade och har tak också.
VISIR får ofta signaler om detta från olika delar
av landet. I Göteborg har de lokala myndigheterna
dragit upp gränser och sagt att om mer än 50 % av
ytan för tak och väggar är på något sätt täckt så är
det inte utomhusservering längre, och då ska detta
utrymme vara rökfritt.
Riksförbundet VISIR har nu skrivit till regeringen
för att upplysa om detta problem och om möjligt få
till stånd konkreta regler för hela landet.
Arne Stråby
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VISIRs 15:de korsord

Korsord från kansliet
Leili Hägg har konstruerat även detta korsord för VISIRs läsare.
Lösning till Korsord 15 publiceras i nästa nummer av VISIR Aktuellt.
Lycka till!
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

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

