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Förbundsordföranden har ordet

Dick Jansson
Förbundsordförande i VISIR

Att få exportera snus till andra EU-länder 
har blivit en viktig fråga för regeringen. 
Handelsminister Ewa Björling har suttit 
ned med en rad handelsministrar och det 
är idag 6-7 länder som ”stödjer oss”. Hon 
säger också att den svenska regeringen är 
enig i frågan och att hälsominister Maria 
Larsson ”står bakom mig”. Prioriterat i 
snusansträngningarna är nu att bearbeta 
den nya kommissionen och dess häl-
sokommissionär.

I den här frågan agerar regeringen cyni-
skt och talar med dubbla tungor. Å ena 
sidan har man tillsatt samordnare inom 
ANT-området på de olika länsstyrelser-
na. Deras uppgift är förstärka arbetet 
mot alkohol, narkotika och tobak i nära 
samarbete med offentliga organ och ideel-
la organisationer. Man har ökat det ekon-
omiska stödet för arbetet mot tobak. 

Jag har själv hört Maria Larsson tala 
om hur viktigt det är ur folkhälsosynpunkt 
att arbeta mot alla former av tobaksbruk. 
Å andra sidan arbetar man nu intensivt i 
nära samarbete med Swedish Match för 
att sprida snusvanor i Europa. Det som är 
farligt för oss svenskar är tydligen mycket 
bra för andra folk. Bara svenska företag 

kan tjäna pengar på det. Tobaksindustrins 
vinster går före människornas hälsa.

Hur är det då med snusets inverkan på 
hälsan? 

Expertorgan inom EU är överens om 
att snuset medför betydande hälsorisker. 
Ökad risk för cancer, hjärtkärlsjukdom, 
rubbad ämnesomsättning och foster-
påverkan är dokumenterade effekter av 
snusning. De är tillräckligt allvarliga för 
att inte främja snus som ett alternativ till 
rökning.

 Det finns inget samband mellan ökad 
snusning och minskad rökning i vårt land. 
Rökningen har minskat i hela Västeuropa. 
Och där snusar man ju inte. Nikotinbe-
roendet är också en hälsofråga, inter-
nationellt sjukdomsklassat som psykisk 
störning. Liksom rökarna vill en stor 
andel av snusarna sluta och många vill ha 
hjälp. Sverige är ett av EU:s mest nikotin-
beroende länder, enligt en ny forsknings-
rapport. Vi ska inte med frihandel som 
dålig förevändning  försöka göra andra 
EU-folk lika nikotinberoende.

Det inte är försvarbart att tvinga på 
EU:s medlemsländer en hälsofarlig tobaks-
produkt som de knappast vill ha. Snus 

räddar inte liv, det gör bara rökslut. Hälsa 
leder till bättre ekonomisk utveckling än 
snusförsäljning.

Medlemmar i VISIR och alla andra 
som jobbar mot tobak måste göra allt 
för att sätta stopp för dessa hälsovådliga 
exportansträngningar! Jag vill uppmana 
alla VISIR:are att försöka få någon riks-
dagsledamot i ert län att agera i den här 
frågan. 1990 publicerade Cancerfonden 
en annons med uppgifter om riksdagsle-
damöternas rökvanor under rubriken 
”Tänk att så få kan förstöra för så mån-
ga”. Hur många är det som Ewa Björling 
i samarbete med tobaksföretaget Swedish 
Match vill förstöra för?

Dick Jansson

Exportera inte snuset!
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Nej, några sådana planer har vi aldrig haft. 
Och Visir-Bio fanns i Leksand långt innan 
Riksförbundet VISIR ens var påtänkt. Det 
var 1955 som en ny biograf byggdes där. 
Men varför heter den Visir? Jo, man hade 
en pristävling och fastnade för namnet 
Visir. "Vi sir på bio där" lär man ha tänkt 
med ett lätt dialektalt uttal. Dessutom är 
visir något man ser igenom, som när man 
har skyddsutrustning för ansiktet.

Inom VISIR kan vi se IOGT/NTO som 
en närstående organisation. Vi kämpar ju 
båda mot droger, så visst är det en god idé 

att kalla biografer för Visir.
"Visir bio har blivit ett nav för film-

kulturen runt Siljan, för flera av Film i 
Dalarnas aktiviteter och för kommunens 
filmverksamhet. Man har genomfört film-
festivaler, visat skolbio och har visningar 
för en mängd olika målgrupper", fram-
hålls i motiveringen för valet.

Att visa film i godtemplarlokaler är en 
gammal tradition inom rörelsen. Redan 
de första ordenshusen började tidigt med 
nöjesarrangemang som teater, film och 
dans. Det var för att visa folk att man 

kan ha trevligare utan alkohol och för att 
samlas kring detta. I Leksand byggde man 
sin första lokal 1905, och 50 år senare 
byggdes en riktig biograf dessutom. 2005 
hade man därför ett dubbelt jubileum, 
100 år för den första lokalen och 50 år 
för biografen. Man gav då också ut en bok 
om detta, "Från Sveasalen till Visir"

VISIR önskar gärna Visir Bio lycka till!

Arne Stråby

Visir Bio i Leksand
"Har VISIR börjat med bio i Leksand?" undrade en av våra aktiva medlemmar. Hon 
hade observerat att Visir-Bio hade utsetts till Årets biograf bland Våra gårdars 
biografer. Våra gårdar är en riksförening för nykterhetsrörelsens allmänna sam-
lingslokaler och är knuten till IOGT/NTO.
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KeRSTINS STRöMS
Lungspecialist, verksam som över-
läkare i lungmedicin vid Blekinge-
sjukhuset i Karlskrona och docent i 
lungmedicin vid Lunds universitet.
Forskningserfarenhet främst från 
området KOL.

Fråga
Jag är 20 år och har rökt i några år. Jag 
vill inte sluta röka nu, men om jag blir 
gravid tänker jag sluta. Det kan väl inte 
vara så farligt om man slutar röka lite 
senare? 

Svar
Det är mycket viktigt för barnets skull att 
sluta röka om man blir gravid. Fostret 
påverkas ju av mammas rökning. Men 
även för din egen skull är det alltid bra 
att sluta så tidigt som möjligt. Många 
rökningsorsakade skador försvinner vid 
rökstopp men en ökad risk för lungcancer 
kvarstår, även om den är mycket mindre 
än rökarens. Så för din framtida hälsas 
skull är det alltid bäst att sluta röka så 
tidigt som möjligt.

Fråga
Jag är 50 år och har rökt i över 30 år 
och känner inte av några problem. Är det 
någon mening med att sluta röka när man 
ändå har rökt så länge?

Svar
Om du har rökt i över 30 år och inte kän-
ner av några problem så är det ändå en 
mycket stor vinst att sluta röka. Snabbt 
efter rökstopp förbättras blodcirkulatio-
nen och lukt och smak förbättras. Sårläk-
ningen förbättras liksom konditionen. 
Under de närmaste åren efter ett rökstopp 
minskar den atheromatos (”åderförkalkn-
ing”) som rökningen ger upphov till och 
efter 5 år har risken för framtida stroke 
och hjärtinfarkt sjunkit med 50-70% eller 
nära nog till aldrig-rökarens nivå. Risken 
att insjukna i olika cancersjukdomar, 
främst lungcancer men även cancer i 
svalg, matstrupe och bukspottkörtel min-
skar också kraftigt.

Du kanske inte har symtom men lindrig 
KOL är vanlig även hos rökare som inte 
har symtom av detta. Ett rökstopp gör att 
lungfunktionsförsämringen, som orsakas 
av KOL, upphör. Det långsamma normala 
åldrandet med gradvis minskning av lung-
funktionen finns alltid kvar och därför är 
det utmärkt att sluta röka innan man har 
fått några symtom.

Fråga
Min grabb har börjat spela hockey, tyvärr 
snusar flera i seniorlaget och jag vill inte 
att min son ska ta över deras laster. Vad 
ska jag göra?

Svar
Tyvärr är snusning vanligt bland idrottare. 
Snusning är inte ofarligt men riskerna med 
snusning är otillräckligt kända. Kanske är 
det en fråga att ta upp med sonens idrotts-
ledare- de äldre hockeyspelarna borde ju 
vara ett föredöme.

Frågespalt

fråga doktorn
KeRSTINS STRöMS SVARAR pÅ LäSARNAS FRÅGOR

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation
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Strax före jul uppvaktades Vårdcen-
tralen ödeshög med en present från 
VISIR, som vid tillfället representerades  
av Gun Jareblad. 

Det hade kommit till VISIR:s kännedom 
att all personal vid vårdcentralen är snus- 
och rökfria. Detta ville föreningen upp-
märksamma med ett hederspris på 2000 
kronor. Överlämnandet av blomma och 
pris skedde i sambandet med ett per-
sonalmöte på vårdcentralen.

Även Ödeshögs kommunalråd Magnus 
Oskarsson deltog då. Han uttryckte sig i 
positiva ordalag om det föredömliga med 
en rök- och snusfri arbetsplats. Han glad-
des åt det fortsatta gemensamma folkhäl-
soarbetet. I kommunens folkhälsoråd har 
man tagit beslut om att arbeta utifrån 
konceptet minst tio hälsoaktiviteter under 
året med olika teman. 

Arbetet med rökavvänjning har också 
inriktats mot benskörhet i synnerhet hos 
kvinnor, där rökning och brist på motion 
är stora bovar. Hedda Jansson har fått 
till uppgift från kommunen att på bred 
front och tillsammans med vårdcentral-
ens folkhälsosamordnare, arbeta med att 
förbättra folkhälsan bland kommunens 
innevånare. 

Genom Gun Jareblad gratulerade VISIR 
också till att vårdcentralen tidigare har fått 

På bilden från överlämnandet ser 
vi från vänster Eva Friberg, Gun 

Jareblad, Hedda Jansson och 
Magnus Oskarsson.

Under hela den tobaksfria veckan (v 47) hade VISIR föreningen 
Gotland i samarbete med specialsjuksköterskan Mona Wahl-
gren vid tobakspreventiva mottagningen Visby lasarett en bro-
schyr- och skärmutställning på Almedalsbiblioteket.

Föreningens ordförande Sune Lindqvist och andra bemannade 
utställningen mellan kl 13-16 måndag – fredag.  - På bilden ses 
Sune till vänster och så Folke.

Aktiva VISIR-medlemmar har även till Gotlands Kommun och 
GotlandsHem ställt förslag om rökfria bostäder i nyproduktionen 
i framtiden. Man har framhållit att bostäder drabbas av bränder 
bland annat på grund av sängrökning och då oftast med dödlig 
utgång. Detta gäller inte minst äldreboenden, där man ofta börjar 
bli glömsk”

Folke Frendin

VISIR-aktiviteter på Gotland

landstingets arbetsmiljöpris. Vårdcentrals-
chef Eva Friberg har på ett utomordentligt 
sätt arbetat med arbetsmiljöfrågor tillsam-
mans med övrig personal.

Vårdcentralen arbetar aktivt med att 
främja en sund livsstil hos såväl personal 
som patienter. Hösten 2009 hade vårdcen-
tralen planerings- och utvecklingsdagar 
med inriktning mot folkhälsoarbete och 
hälsofrämjande arbetsplats.
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VISIR gaV utmäRkElSE

till vårdcentral i Ödeshög
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I den norska Läkareföreningens Tid-
skrift nr 18, 2009 beskriver Åslaug Hel-
land och Odd Terje Brustugun skill-
nader mellan lungtumörer hos dessa 
patienter. 

Lungcancer är 
den vanligaste 
orsaken t i l l 
cancerdöd hos 
både män och 
kvinnor.
R i s k e n  a t t 
få lungcancer 
är mångdub-
belt större för 
röka r e  o ch 
tidigare rökare 
än för aldrig 

rökare. Men 15-20% av dem som fått 
lungcancer i den västliga världen har ald-
rig varit rökare. 

Man kan påvisa en rad molekylärbiolo-
giska  skillnader mellan dessa patientkate-
gorier. Exempel är genförändringar i 
tumören med stora  förändringar i antal 
kromosomer och utseende. Substanser 
som reglerar cellantal och nybildningar 

av blodkärl i tumörer har man försökt 
påverka i behandlingssyfte med hopp 
om att kunna minska tumörerna. Här är 
det större utsikt till framgång hos aldrig 
rökare, där de påvisats i 45 %, mot bara 
7 % hos rökare.

Man har vidare funnit förändringar i 
äggviteämnet T53, som reglerar en rad 
olika processer, däribland  skador på 
arvsmassan. De är vanligare hos rökare 
än hos aldrig rökare. Detta påverkar 
tumörutvecklingen i olika grad hos dessa 
båda typer av patienter. Gener kan också 
”slås av” genom metylering och då bildas 
inte motsvarande äggviteämnen. Denna 
process är vanligare hos rökare och beror 
på hur mycket man har rökt. 

Det finns även kliniska olikheter. Bland 
aldrig rökare är lungcancer vanligare hos 
kvinnor. I en studie fann man 62 % 
av typen adenocarcinom och 18 % 
skivepitelcarcinom hos aldrig rökare. 
Motsvarande tal var 19 % och 53 % hos 
rökare. Flera studier har visat längre över-
levnad för aldrig rökande patienter än för 
dem med rökframkallad lungcancer, när 
samma utbredningsstadier  har jämförts. 
Dessutom förkortades överlevnaden med 

ökande cigarettförbrukning. Någon säker  
statistisk skillnad i behandlingseffekt  med 
vanliga cellgifter mellan dessa två patient-
grupper har inte påvisats. Två nyare typer 
av cellgifter har dock visat anmärknings-
värda skillnader till aldrig rökares fördel.

Betydelsen av miljöfaktorer, som 
påverkar risken att få lungcancer och 
betydelsen av de molekylära fynden i 
tumörerna syns skilja sig något mellan 
rökare och aldrig rökare. Detta tyder på 
att processen bakom tumörutvecklingen 
inte är helt densamma. 

Dessutom finner man att behandlings-
svaret påverkas av molekylära faktorer 
i tumör och patient. De sista åren har 
inneburit en stor ökning av kunskapen om 
molekylära förändringar vid tumörsjuk-
domar. Detta kan förhoppningsvis ge ett 
underlag för en mer individuellt anpas-
sad, ”skräddarsydd” operativ-, strål- och 
cellgiftsbehandling av både rökorsakad 
och inte rökorsakad lungcancer, som efter 
tidigare nedslående erfarenheter endast i 
ringa mån har kunnat förbättras.

Bengt Rosengren

Nytt om lungcancer

Rökande mammor
får problembarn
en grupp tyska forskare har följt nästan 
6000 barn födda mellan 1995 och 1998. 
Vid och efter starten dokumenterade 
man om mamman rökte enbart under 
graviditeten, rökte enbart efter gra-
viditeten, rökte både under graviditeten 
och efter barnets födelse eller var icke-
rökande.

Vid tio års ålder undersöktes barnen med 
ett omfattande beteendetest som mätte 
emotionella problem, uppförande, hyper-
aktivitet, relationsproblem och allmänna 
svårigheter.

Efter kontroll av familjens sociala fak-
torer visade det sig att barn till mammor 
som rökte under graviditeten hade signi-
fikant mer beteendeproblem än barn till 
icke-rökande mammor. Enbart rökning 

efter graviditeten under barnets uppväxt 
gav också problem men inte i lika stor 
utsträckning.

Detta är inte den första rapporten som 
påtalar att barn får beteendeproblem om 
mamman röker. Liknade resultat har bl.a. 
publicerat från USA 1994, Holland 1997 
och 1999, Australien och Nya Zealand 
1998.

Det är kanske dags att diskutera 
föräldrars och speciellt mammors rökning 
när man debatterar elevers beteendeprob-
lem i och utanför skolvärlden.

Källa: S. Rückinger et al. Environmental 
Health Perspective 2010; 118; 150-4.

Göran Löfroth

Teckning gjord av Hasse Strand 

Bengt Rosengren
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En ny titel i bokfloran - men det är egentli-
gen samma bok som hon gav ut häromåret 
med titeln "Rökfri". Det har blivit ett 
helt nytt omslag också. "Rökfri" hade ett 
omslag som var klart inspirerad av hur 
ett cigarettpaket ser ut. "Nikotinfällan" 
har som vi ser bild av en råttfälla med en 
cigarett i och så tobak och en snusdosa. 
Det är nog ett bättre omslag - men kanske 
borde det ha varit en rökare som fastnat 
i fällan?

Är det något nytt hon har skrivit. Nja... 
inte särskilt kanske, men hon är saklig, 
engagerad och formulerar sig väl. Hon 
börjar lite överraskande med att dra ett 
antal argument för att röka, men hon 
påpekar förstås samtidigt att cigaretten 
är en ulv i fårakläder. Den får rökaren att 
blunda för det som är bäst för honom eller 
henne.

Hon har intervjuat ett antal personer 
om varför de rökte och hur de till sist lyck-
ades sluta. Anna, Jan, Karin... anonyma 
intervjuobjekt, det ska så vara. Kanske 
kan några läsare känna igen sig hos någon 
av dem och börja tänka likadant.

Det finns så många ursäkter för att inte 
sluta röka, och ingen av dem duger, det 
vet vi. Rökningen är guldkanten på livet... 
Jag röker hellre än att bli tjock... Jag har 
mest rökt light-cigaretter... Jag röker bara 
lite... Om rökning är så farlig skulle den 
väl förbjudas... Jag behöver röka för att 
orka jobba...

Ja, vi har alla hört sådant när vi försö-
ka få någon att lägga av sin last. Vi tycker 

att alla ursäkter låter ihåliga eller dumma, 
men mot dumhet och en hel del annat 
kämpar många förgäves.

Annika Dopping ger handfasta råd om 
hur man kan göra när man ska försöka 
sluta och vill lyckas med det. De är värde-
fulla och goda skäl att 
sätta boken i händerna på 
dem som behöver sluta.

Naturligtvis försum-
mar hon inte att berätta 
om dem som tjänar på 
tobaksberoendet, och 
vad de gör för att så 
få som möjligt ska 
lyckas lägga av. Hon 
gör också jämförelser 
med andra former 
av missbruk, som 
av alkohol, droger, 
mat, sex och spel, 
men det är rök-
ningen hon har 
som huvudsaklig 
måltavla här.

Annika Dop-
ping har varit 
styrelseleda-
mot i En rök-
fri generation 
i många år. 
Hon har ett 
eget bolag, 
Doppovi-
sion, som 
s y s s l a r 

just med att förmedla kunskap genom 
TV, böcker, multimedia, konferenser och 
utbildning. Det är nog en bra födkrok 
nu, och för folkhälsans skull får vi önska 
henne och alla likasinnade framgång.

Arne Stråby  

Annika Dopping 
Vill få alla att fimpa

Böcker om hur man slutar röka finns ganska gott om numera. en 
bland dem är "Nikotinfällan" av Annika Dopping. Många känner 
henne som journalist och TV-producent.

Annika Dopping
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Att mäta är en sak, ofta möjligt. Men vad 
ska man jämföra med? Gränsvärden för 
luftföroreningar i utomhusluft finns bara 
för ett fåtal ämnen som främst kom-
mer från biltrafik, som kolmonoxid och 
kvävedioxid. För de flesta andra ämnen 
finns bara gränsvärden för arbetsmiljön. 
I utomhusluft kommer man aldrig ens i 
närheten av dessa ämnen, och sällan 
ens mätbara halter.

Att ämnen från tobaksrök förr var en 
dominerande luftförorening på vissa 
arbetsplatser som kontor är dock välkänt. 
Man kunde ofta påvisa dem med ett så 
enkelt mätinstrument som människans 
näsa. Lukt av cigarettrök är obehaglig för 
de allra flesta, och cigarrök torde vara än 
värre.

Men ute i luften späds röken ut, och 
det blir sällan några höga halter, om det 
inte föreligger extrema förhållanden. Man 
har i några fall testat sådana extremfall. 
Om man stänger in fyra rökare i en liten 
bil med stängda fönster så får man höga 
halter - men det går knappast att vara 
kvar länge i en sådan bil. Man storknar 
nog och slår sig ut....

I min långa verksamhet vid Arbet-
smiljöverket har jag främst sysslat med 
luftföroreningar och hygieniska gräns-
värden för skadliga ämnen i arbetsmiljön. 
På 1970-talet byggdes verkets reurser på 
detta område ut påtagligt. Man gav ut 
anvisningar med gränsvärden för många 
ämnen och uttalade en klar avsikt att fast-
ställa allt flera, men även att sänka dem 
när man hade underlag för detta.

Samtidigt gjorde man vissa korta lis-
tor över cancerframkallande ämnen. De 
delades in i tre grupper. En var ämnen som 
hade gränsvärde i listan, en annan som 
saknade gränsvärde och bara fick använ-
das efter tillstånd av Yrkesinspektionen, 
och så en tredje grupp, "A-listan" som 
var så farliga att de totalförbjöds i arbet-
slivet.

Initiativet fick gott gensvar i samhället. 
Så skulle en myndighet agera.

Det gick några år. Jag bevakade vet-
enskaplig litteratur med sikte på nya rön 
om farliga ämnen. I en amerikansk pub-
likation om ämnen i tobaksrök fann jag 
siffror på hur höga halter man kan mäta 
upp direkt i rökslingan, alltså vad rökaren 
drar in just i halsblosset.

Jag gjorde en tabell över de halterna, 
som var enormt höga i jämförelse med 
med våra egna gränsvärden. Den vore 
intressant att publicera tänkte jag. Så jag 
skrev en artikel för tidningen Arbetsmiljö, 
som då gick ut till landets alla skyddsom-
bud. Året var 1980.

Men jag hade också sett att man hade 
mätt upp halter av två ämnen som jag 
kände igen från vår A-lista, alltså de 
totalförbjudna. Det gav en eftertanke. 
Är det någon mening att totalförbjuda 
hantering av ämnen som ändå sprids i luf-
ten på alla arbetsplatser där någon röker 
- och det var ju ändå de allra flesta!

Jag fick min artikel publicerad, och den 
väckte stor uppmärksamhet. Arbetsmiljö 
hade slagit upp budskapet på första sidan 
och dessutom gjort ett pressmeddelande, 
och därför citerades den i dagspress och 
fackpress över hela landet. Jag tror att 
den blev ett startskott i kampen för rökfri 
arbetsmiljö.

Från mina chefer fick jag ingen upp-
skattning för min artikel. Men som Kipling 
säjer, det är en annan historia...

Arne Stråby

VISIR får ibland frågor om det är möjligt att mäta något 
ämne i luften som kommer från tobaksrök.Om man kan 
det så har man ju siffror, "hårda fakta", på att det finns 
skadliga ämnen, som kan komma till exempel från en 
rökande granne på balkongen intill.

Första sidan i tidningen 
Arbetsmiljö, där en viktig 
artikel då publicerades.

Gränsvärden för tobaksrök
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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 08-677 10 90
www.teachersagainsttobacco.org

Läkare mot tobak
tfn 08-677 10 90

Sjuksköterskor mot tobak
tfn 08-677 10 90

Stiftelsen Laryngfonden
tfn 08-655 40 01

Farmaci mot tobak
tfn 08-677 10 90

Tandvård mot tobak
tfn 08-677 10 90
www.dentistryagainsttobacco.org

Astma- och Allergiförbundet
tfn 08-506 28 200
www.allergia@astmaoallergiforbundet.se

Nätverket förTobaksprevention

VISIR Stockholm har hållit årsmöte den 
21 februari i Adventistkyrkans lokaler 
vid Olof palmes gata. Det formella tog 
inte så lång tid. Man lyckades dock inte 
välja någon ny ordförande, eftersom 
Bo Hyttner hade avsagt sig omval. Sty-
relsen fick i stället uppdraget att lösa 
frågan.

Ett uppskattat inslag efter själva årsmötet 
var ett framträdande av en ungdomlig 
musikgrupp, Tore and the No Smokers. 

Man berättade om gruppen, som har 
sina rötter på Gotland. De har spelat och 
sjungit för barn och ungdomar i skolor 
och på fritidshem under ett antal år. Sam-
tidigt har man framfört ett mycket tydligt 
budskap: rök inte, börja aldrig röka! 
Gruppen har även spelat in en CD-skiva 
med det drastiska namnet “Nikotinsvin” 
och dem sjöng man också om

Så det svängde i lokalen “Havet” när 
de sjöng ut sitt budskap: ”I en rökfri värld 
kan vi alltid ha det bra... I en rökfri värld 

är luften alltid ren...” Bo Hyttner avtack-
ade dem med en uppskattad present, och 
årsmötets applåder var välförtjänta.

Ytterligare en uppskattad program-
punkt svarade Hans Nåsell från “Läkare 
mot tobak” för. Han berättade om hur 
rökning inverkar på läkningsförloppet 
efter en operation. Läkningen underlät-
tas av rökfrihet i god tid innan, det borde 
alla inse.  

Arne Stråby

Årsmöte med musik

Tore and the No Smokers

Gränsvärden för tobaksrök
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Lösning korsord 16 nov 2009

Vill du få extra nummer av "VISIR 
Aktuellt" som du kan lämna på ditt 
arbete, i väntrummet på vårdcent-
ralen eller på annan lämplig plats.

Hör av dig till kansliet
Tel: 08-591 282 11

visir@telia.com

”"Det enda som så här års 

påminner om sommaren är 

fjärilar i magen"

VISIR i Göteborg deltog 28-30 januari 2010 på Landstingets i Halland 
Hälsomässa i Kungbacka. På bilden därifrån ser vi Gun Hackzell 

representera föreningen och dela ut material.

Hälsomässan i Kungsbacka

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

Finns att hyras från närmaste AV-central.

Programledare
Ingamay Hörnberg

Använd  i tobaksarbetet!

Skurt på
DVD!
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VISIRs 17:de korsord

Leilis korsord
Leili Hägg har konstruerat även detta korsord för VISIRs läsare.
Lösning till Korsord 17 publiceras i nästa nummer av VISIR Aktuellt. Lycka till!



 

Riksförbundet VISIR 
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

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

 

 

Lördag - söndag den 29-30 maj på öland
Halltorps Gästgiveri, strax söder om Borgholm.

Lördag den 29 maj
12.00 - 18.00 Lunch på Halltorps Gästgiveri, därefter gemensam   
 utflykt i Ölands & Borgholms rika natur och kultur.
19.00 Middag på Halltorp

Söndag den 30 maj
09.00 - 14.00 Förbundsmötesförhandlingar på Halltorp med föredrag,  
 föreningsmingel och lunch.
 (med reservation för ev ändringar)

Inbjudan till VISIR:s förbundsmöte 2010!
Alla medlemmar är varmt välkomna till årets förbundsmöte

Senaste anmälningsdag är 28 april. Anmäl dig gärna redan nu!
Deltagaravgift: 550 kr för båda dagarna. (End lördag 400 kr/söndag 200 kr) 

Motioner skall vara kansliet tillhanda senast den 19 april. Anmälan kan ske per post till kansliet, 
till telefon 08-591 282 11 eller per mail till visir@telia.com

Årsmöte i Göteborg
VISIR i Göteborg håller årsmöte på "Panache", Avenyn 29, Göteborg

torsdagen den 15 april 2010 kl 18.00.

Motioner insändes till ordf. Bengt Rosengren
Askims Skytteväg 7, 436 51 Hovås före den 1:a april 2010.


