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Förbundsordföranden har ordet

Dick Jansson
Förbundsordförande i VISIR

I höstens riksdagsval ökade moderaterna, 
men den borgerliga regeringen har inte 
längre en majoritet i riksdagen bakom sig. 
Vad betyder det för tobaksfrågan? 

Traditionellt har inte moderaterna 
varit så intresserade av folkhälsofrågor. 
Det har setts som ett individuellt ansvar 
för var och en. Kan det komma att ändras 
när regeringen nu tvingas förhandla 
med oppositionen för att få igenom sina 
förslag? Tiden får ge svar på den frågan.
Handelsminister Ewa Björling har drivit 
en intensiv kampanj för att få exportera 
svenskt snus till EU, där det idag är för-
bjudet. VISIR har vid flera tillfällen tagit 
avstånd från export av denna hälsovådliga 
produkt. Kommer hennes kampanj att 
fortsätta eller kan riksdagen sätta stopp 
för den? Det är viktigt att alla medlemmar 
håller ögonen öppna inför vad som kan 
komma att hända!

Förbundsstyrelsen har markerat att det 

finns två områden som särskilt kommer 
att prioriteras under det kommande året: 
En ungdomssatsning och skärpta krav på 
rökfria bostäder och bostadsområden.

Redan i det här numret införs barn- och 
ungdomssidor med material som särskilt 
ska tilltala en yngre läsekrets. En viktig 
målsättning är att de unga själva ska få 
komma till tals. Man ska uppmuntras att i 
olika sammanhang ta kontakt med tidnin-
gen genom insändare, omröstningar och 
tävlingar. Medlemmar som nått en mer 
mogen ålder uppmanas se till att barn och 
barnbarn får ta del av tidningen!

Från många håll reses nu kravet på 
rökfria bostäder och bostadsområden. 
God och hälsosam livsmiljö har för mån-
ga människor blivit allt viktigare. Rök-
fria arbetsplatser, restauranger, tåg, flyg 
är idag självklarheter. Krav på rökfria 
bostäder ökar snabbt.

Rökfritt innebär främst hälsofördelar 

men också att fastighetsägare kan spara 
pengar på att slippa sanera lägenheter för 
höga kostnader efter rökare som bott där.

Förbundsstyrelsen skriver nu till de 
stora allmännyttiga, kooperativa och pri-
vata bostadsföretagen och kräver att de 
planerar för rökfria bostäder och bostad-
sområden. Ett samarbete med Astma-
allergiförbundet kommer att förstärka 
det arbetet.

Dick Jansson

Riksdagsvalets betydelse
för tobaksfrågan 
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Rökfria flerbostadshus skapas nu på 
allt fler håll i landet. Fastighetsägarna 
har upptäckt att det finns en växande 
efterfrågan på rökfria boendemiljöer 
och försöker anpassa sig till de nya 
signalerna från marknaden.
 
Ett hyreshus med rökfria bostäder inne-
bär vanligen att hyresgästerna i kontrak-
tet förbinder sig att inte röka i eller intill 
husen. Vad som händer om någon bryter 
mot rökförbudet är oklart eftersom frågan 
inte har prövats juridiskt.

Ett bostadsbolag som har byggt rökfritt 
är Familjebostäder i Stockholm. På Sand-
fjärdsgatan i Årsta uppfördes det första 
helt rökfria huset, där hyresgästen i kon-
traktet förbinder sig att inte röka i huset 
och inte tillåta gäster att göra det heller. 
Det har fungerat, berättar Maria Sturk på 
Familjebostäder:

- Det fungerar bra. Vi har stor efter-
frågan på rökfria hus. Vi har också byggt 
rökfritt i Axelsberg.

- Drygt 1200 personer anmälde sitt 
intresse till vårt första rökfria boende i 
Årsta, säger Bosse Sundling, VD i Familje-
bostäder. Nu ökar vi på med ytterligare 
lägenheter för att möta behovet hos såväl 
allergiker som andra människor som upp-
skattar att få bo rökfritt.

Även i Uppsala har företaget Uppsala-
hem byggt för rökfritt boende, både för 
vanliga lägenheter och seniorboende samt 
även ett betydande antal studentlägen-
heter. Dagens plan är att av 376 besluta-
de lägenheter ska nästan en tredjedel bli 
rökfria. Efterfrågan på rökfritt boende 
är stor. Rökfria lägenheter finns också i 

Växjö, Sundsvall, Mark och Upplands-
Väsby.

Riksförbundet VISIR har för att upp-
muntra intresset för rökfria bostäder 
skrivit till ett antal bostadsföretag om 
detta. Se vilka i rutan nedan.

 Arne Stråby

Foto: Arne Stråby

Rökfria bostäder

- Fastighetsägarna AB, Stockholm
- HSB riksförbund, Stockholm
- Riksbyggen, Stockholm
- SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Stockholm
- SABO Allmännyttiga bostadsföretag, Stockholm
- Din Bostad huvudkontor, Göteborg
- JM AB huvudkontoret, Stockholm
- SKANSKA i Sverige, Solna
- Familjebostäder AB, Stockholm
- MKB Fastighets AB, Malmö
- Uppsalahem AB, Uppsala
- Bostads AB Mimer, Västerås

Bostadsföretag som VISIR informerat:

Växande efterfrågan på

Det första rökfria bostadshuset hos Familjebostäder i Stockholm. 
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På Sandfjärdsgatan i 
Årsta uppfördes det första 

helt rökfria huset, där 
hyresgästen i kontraktet 

förbinder sig att inte röka i 
huset och inte tillåta gäster 

att göra det heller. 
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KeRSTIn STRöM
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
Hej!
Vi är två tjejer som har lite frågor om snus. 

Vad är det i snus som är skadligt? 
Skadar det bara i munnen eller 

påverkas resten av kroppen 
också? Får man sämre hy av 
att snusa?

Är det bättre med portions-
snus som är skyddat i portion-

spåsar än löst snus som ligger 
direkt mot tänderna?
Till slut, är det skadligt att 

snusa om man väntar 
barn? 

Två tjejer

Svar
Det är nikotinet och nitrosaminerna i snus 
som är farliga. Nikotinhalten är hög och 
snuset är alltså starkt vanebildande. Det 
har en blodkärlssammandragande effekt. 
Snuset påverkar hela kroppen. 

Nitrosaminerna är cancerframkallande. 
Snusare löper dubbelt så stor risk att drab-
bas av cancer i bukspottkörteln, en myck-
et elakartad cancer med hög dödlighet. 
Vidare misstänker man att det kan öka 
risken för cancer i munhålan, matstrupen 
och magsäcken. Snuset ökar också risken 
att dö i hjärtinfarkt eller stroke.

Lokalt på munslemhinnan kan portion-
spåsarna ha en lite mindre skadlig effekt 
än lössnuset.

Snuset verkar alltså kärlsammandra
gande och sannolikt kan detta påverka 

huden, åtminstone tillfälligt. Men jag 
vet inte om det har någon mer långvarig 
effekt. Det finns inte alls lika många 
undersökningar av snusets skadeverknin-
gar som av rökningens. I synnerhet finns 
det inte så många undersökningar av 
snusets effekter hos kvinnor.

Men studier har redan nu visat att det 
är skadligt för både fostret och mamma 
om mamma snusar under graviditeten 
med ökad risk för för tidig födsel, plöt-
slig spädbarnsdöd och dessutom för 
havandeskapsförgiftning hos mamman! 
Så under graviditeten ska man inte snusa!

Så jämfört med inget tobaksbruk alls är 
snus farligt, i synnerhet under graviditet.

Kerstin Ström

Frågespalt

fråga doktorn
KeRSTIn STRöM SVARAR på LäSARnAS FRåGOR

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
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10 kr/st + porto
Gratis för medlemmar (max 4 st/medlem)

Kontakta kansliet för beställning
tel: 08-591 282 11 eller e-post: visir@telia.com

Folkhälsan är viktigare än yttrandefri-
het i form av cigarettrökning på teater-
scener. Det slår USAs högsta domstol 
fast genom att inte ta upp en överklagan 
av ett domslut i delstaten Colorados 
högsta domstol i Denver.

Domslutet där blev att Colorados tobak-
slag som förbjuder rökning i offentliga 
lokaler, arbetsplatser, restauranger och 
barer även gäller på teaterscenerna.

I och med att beslutet inte prövas i HD 
i Washington har grundaren av Denvers 
Curious Theatre, Chip Walton, förlorat 
ett fyraårigt processande för att teaters-

cenerna i Colorado skulle undantas från 
bestämmelserna i delstatens tobakslag.

Domarna i Denver konstaterade att av 
de då 24 delstaterna med totala rökför-
bud var det endast 12 som tillät undantag, 
och från fall till fall, när det gäller rökning 
på teaterscenerna. Folkhälsan måste ges 
förtur även bland skådespelare och teater-
publik.

Fallet med teaterrökningen i Denver 
har följts med stort intresse av de mot-
stridiga lägren. De som stöder rökningen 
befarar nu att fler delstater följer efter 
och stoppar rökandet på scenerna, som 
regissörer runt om i världen anser skapar 

stämning och profilerar karaktärer.
I Sverige är det fritt fram att röka på 

teaterscenerna. Ett exempel är Födelsedags-
kalaset av Harold Pinter som under våren 
spelades på Stockholms stadsteater med 
Thommy Berggren som regissör, och där 
skådespelaren Shanti Roney rökte ett 
stort antal cigaretter. En av motspelarna 
var Reine Brynolfsson som vid ett tidigare 
tillfälle sagt till Tobaksfakta att han inte 
behöver några cigaretter för att gestalta 
en karaktär.
Källa: www.tobaksfakta.se

Arne Stråby

Stockholms teatrar verkar satsa på rökning i 
höst. Vi kan visa tre teaterannonser som alla 
hamrar in samma budskap: det är normalt 
att röka, det gör man överallt, känt folk röker.

Domstol stöder rökfria teaterscener

Hur vore det om teatercheferna vaknade upp till 
verkligheten - och började tänka lite på hälsan? 
Det gäller både skådespelarnas arbetsmiljö och 
publikens välbefinnande!

Sluta röka
eller snusa?
Hjälp och stöd finns!
Har du funderat på att sluta röka eller snusa?
Du kan själv men ibland behövs lite hjälp och 
vägledning. Hjälpen finns!

Kontakta din vårdcentral
www.tobaksfakta.se - sluta röka/snusaskolan
www.slutarokalinjen.org
tel:020-84 00 00
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“Tobak eller hälsa”
Rapport från konferensen i Göteborg

Den 7-8 september hölls en stor konferens i Göteborg, “Tobak 
eller hälsa - måluppfyllelse bland de grupper, som röker mest”. 
VISIR deltog genom Bengt Rosengren, Ingrid Stålhand och Gert 
essle, alla från Göteborg. Bakom arrangemanget, som ägde 
rum i Svenska Mässan, stod Göteborgs stads miljöförvaltning 
och Statens Folkhälsoinstitut.

Ett hundratal folkhälsoarbetare från 
Skåne till Norrbotten slöt upp och lyss-
nade på ett urval av tjugofyra föredrags-
hållare. Ordförande var stadsläkare Per 
Haglind från Göteborg, som länge har 
bekämpat tobaksbruk och har många 
kontakter.

Deltagarna kunde välja mellan tre 
grupparbeten (workshops) var och en av 
dagarna med fokus på:

1. Mödra- och barnhälsovård, ungdoms-
 mottagningar och yrkesinriktade  
 gymnasieprogram

2. Svenska för invandrare, samhälls- 
 information, tolkar och hemtjänsten

3. Rökavvänjning bland de grupper,  
 som röker mest

4. Att nå utsatta grupper via livstils- 
 skolor och hälsotek

5. Kriminalvården och
 Statens Institutionsstyrelse

6. Vattenpipsrökning
 - förekomst och tillsyn

Hur långt är det kvar till
måluppfyllelse år 2014?

Mathias Jansson och Åsa Lundquist 
från  Statens Folkhälsoinstitutet inledde 
med  att presentera statistik. 5,4 miljoner 
rökare dör varje år i världen, varav 6 600 
i Sverige. Swedish Match har lanserat 180 
nya snusmärken.

Tobaksanvändningen har gått upp och 
ner, men vissa tendenser är ändå tydliga. 
De som röker mest i dag är kvinnor i övre 
medelåldern, homo-, bi-och transexuella 
människor, flickor, unga mödrar och 
psykiskt sjuka.

Invandring och
invandringspolitik i Sverige

Professor Christer Lundh från Göteborgs 
Universitet presenterade en intressant 
översikt över invandringens historiska 
bakgrund under olika tider i perspektivet 
av tidigare emigration till USA av 1.5 mil-
joner svenskar.
Efter andra världskriget, då som mest 45% 
av befolkningen i Sverige var sysselsatt 
inom tillverkningsindustrin, mot nu 14%, 
blev det en arbetskraftbetingad invandring. 
Efterfrågan på arbetskraft har gradvis för-
bytts i arbetslöshet. Efter oljekrisen 1973 
och 1974 präglades invandringen av en 

tilltagande ström flyktingar, som det dess-
värre har varit svårt att bereda arbete för. 
I Rosengård i Malmö är det upp till 90%:s 
arbetslöshet. Idag räknar man med att 
hela 14% av befolkningen är född utom 
Sverige. Dessa omständigheter har lett till 
ett ökande socialt utanförskap med grog-
rund för ökat bruk av tobak och alkohol.

Vi fick även en historisk-geografisk 
jämförelse mellan olika subkontinenter 
och vilka faser invånarnas rökvanor 
befann sig i. Till första fasen räknas fort-
farande Afrika söder om Sahara, därefter 
kommer Syd- och Östasien, Latinamerika 
och Nordafrika. I tredje fasen befinner 
sig Syd- och Östeuropa och i fjärde fasen 
Nord- och Västeuropa samt Angloameri-
ka och Australien. I sistnämnda länder har 
medvetenheten om tobakens skadeverkn-
ingar nått längst.

Mödra- och barnhälsovård,
ungdomsmottagningar

För att motverka en tobaksdebut kan man 
låta barn i årskurs 7-9 skriva på avtal om 
att avstå från tobak i tre år. I Östergötland 
har man ungdomsmottagningar, som kallas 
Ungdomshälsa, som bygger på frivillighet 
utan dokumentation. Man tillhanda-
håller stimulanspeng till avvänjning.

Ansvariga för introduktionen av en 
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ny drog är som regel grupper med god 
ekonomi och hög social status. Efter en 
tid sprids drogbruket till grupper med 
lägre social status, och detta kan fortsätta 
ända till de minst bemedlade samhälls-
grupperna med allt tydligare missbruk 
som följd.  Mest utsatta är förstås barn 
och andra i beroendeställning. Genom att 
undersöka halten av nedbrytningsämnet 
kotinin i  barns urin, kan man avgöra om 
de har utsatts för passiv rökning. Mödrar, 
som upphör med amning och återgår till
avlönat arbete, börjar ofta röka igen.

Trender bland ungdomar
I denna workshop talade Suzanne Bengts-
son om “Vattenpipsrökning och illegal
tobak”.

Många tror att de farliga ämnena i 
tobaken filtreras bort eller tvättas bort när 
man röker vattenpipa, men så väl är det 
inte enligt gjorda undersökningar.

Rökning av vattenpipa har en social 
betydelse genom att flera personer kan 
röka samtidigt och dela munstycke. Det-
ta innebär en smittorisk. Vattenpipan kan 
också användas för narkotika. Talaren 
framhöll att rökning av vattenpipa ökar, 
framför allt bland ungdomar.

Tobakskonventionen
Margaretha Haglund från Folkhälsoinsti-

tutet berättade att mer än 160 länder år 
2004 träffade världens första hälsoavtal, 
kallat Tobakskonventionen, för att 
motverka tobaksindustrins stora ekonomisk 
makt. Verksamheten leds av Världshälso-
organisationen.

År 2008 uppgick vinsten hos tobaks-
företaget Philip Morris till 108 miljarder 
kronor. Tio miljoner barn svälter varje 
dag, därför att inkomster går till tobak-
sinköp. Skogar offras för att få ved att 
torka tobaksblad. Vidare nämnde Mar-
garetha Haglund att kostnadsnotan för 
tobaksbruket i Sverige har kommit upp till 
30 miljarder per år. En tobaksbrukande 
anställd person kostar arbetsgivaren 45 
000 kronor extra per år.

Tandläkare Maria Rankka berättade 
att det  finns en Sluta-Röka-Linje vid 
Karolinska Institutet, dit man kan ringa 
och få hjälp. «Kunderna» förs in i datareg-
ister och kan återuppringas. Telefontjänst 
är mest kostnadseffektiv, men det krävs 
en massiv marknadsföring för att nå ut.

Barbro Holm-Ivarsson, ordförande 
i Psykologer mot tobak, redogjorde för 
skillnaden mellan motiverande samtal 
och traditionell avvänjningsterapi. I 
motiverande samtal är patienten expert, 
och rådgivaren lyssnar och avslöjar inga 
värderingar. Terapeuten ger inte råd 
i början utan ställer öppna frågor om 

patientens behov, skäl, vilja och hinder 
att förändra sitt beteende.

Konferensen ägde rum före valdagen 
19 september, och därför fick vi några 
tips på frågor, som vi kunde ställa till 
våra politiker. Se frågorna i faktarutan 
här bredvid.

Bengt Rosengren och Gert essle

Bengt Rosengren och Gert 
Essle under konferensen i 

Göteborg

1. Hur mycket kommer ni att höja  
 tobaksskatten under kommande
 valperiod?

2. Hur många miljoner kronor kommer
 ni att avsätta till tobakspreventivt  
 arbete?

3. Kommer ni att kalla tobaksindustrin  
 till överläggningar?

4. Kommer ni att verka för att svenskt  
 snus släpps fritt inom Europeiska
 Unionen?

Frågor till våra politiker

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation
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Helena är oroad över att så många unga 
flickor börjar röka, kanske redan vid 
12-13 års ålder. Hon har sett de filmer 
med figuren Skurt som VISIR i samar-
bete med  Altasvision i Malmö kunde 
producera tack vare stöd från Allmänna 
arvsfonden.

Helena tyckte att mer behöver göras 
bland barn och ungdom för att hindra att
de någonsin börjar röka. Skolorna är 
förstås viktiga, men det behöver göras 
mer inom andra media. Många ungdomar 
tillbringar mycket tid vid datorn. De blog-
gar, de är med i Facebook och ser filmer 
på Youtube.

Det gav idén till ett projekt, som hon 
vill genomföra i övre Norrland. Begränsn-

ing till Västerbottens och Norrbottens län 
är naturlig, det är där hon bor, och man 
kan inte jobba över hela landet om man 
ska få ett synligt resultat.

Helena träffade några ur styrelsen i 
april i år, och man började skriva på en 
projektplan. Tanken var att söka medel 
från Allmänna arvsfonden. Ansökan är nu 
klar och inlämnad.

Om anslag beviljas så är tanken 
att besöka alla skolor i de två länen, 
informera, visa Skurtfilmer och skapa 
kontaktnät. Man planerar att ha två ung-
domsambassadörer i varje kommun. Det 
blir 58 stycken, det finns 14 respektive 15 
kommuner i de båda länen.

Vem är då Helena som visar denna 

entusiasm för arbetet mot tobak? Hon 
läste en fil.kand  vid universitetet i Upp-
sala, jobbade flera år som biblioteka-
rie och blev så småningom kulturchef i 
Kalix. Numera driver hon ett eget företag 
som sysslar med att skriva projekt med 
finansiering via EU men även från svenska 
fonder.

VISIR önskar förstås Helena och alla 
medarbetare all framgång med detta pro-
jekt. Som en biprodukt hoppas vi förstås 
få lite fler medlemmar och några förenin-
gar i övre Norrland, där vi inte är så väl 
representerade i dagsläget.

Arne Stråby

Vid årets förbundsmöte valdes Helena eriksson från Luleå in i 
förbundsstyrelsen. Hon har varit medlem i ungefär fem år och vill 
nu arbeta lite mer helhjärtat mot rökning och annat tobaksbruk.

VISIR vill SatSa i
NoRRlaND

Helena Eriksson

Jag äger en underbar tvåa i en lugn del av 
Stockholm. Nu fungerar jag allvarligt på 
att ge upp och flytta. Rakt under mej bor 
en piprökare. Han sprider när som helst 
sin för mej fasansfulla rök från balkongen.
Alternativ: 1. köpa specialfilter till mitt 
luftintag? 2. inte använda min balkong? 3. 
inte öppna fönstren trots att det på som-
maren kan bli upp till 40 grader? Röken 
är hälsovådlig och jag blir svullen i halsen.

Jag känner mej förtvivlad, ledsen och 
rasande. Jag kan inte använda lägenheten 
som det är tänkt, kan inte vädra utan får 
sitta och svettas. Medan grannen hävdar 
sin rätt att tända på när som helst.. Det är 
skandal att det får gå till på det här viset!

Vad ska jag göra? Funderade ett tag på 
att köpa en vattenpistol och spruta vatten 
på honom varje gång han sprutade rök på 
mej, eller sätta upp en webb-kamera för 
att se när han går ut på balkongen. Men 
sådant är nog olagligt. Har prövat att 

lägga en brandvarnare på min balkong. 
Men den gav inget utslag. Jag är maktlös. 
Grannen kan fortsätta att terrorisera sina 
grannar. Vi är flera som lider i varierande 
grad. Men bostadsrättsföreningen vill inte 
rösta igenom ett rökförbud på balkonger. 
Det finns ingen rättvisa när det gäller 
balkongrökning!

Visst kan man prata med sin granne, 
men vad spelar det för roll när han strun-
tar totalt i vad man säger. Hur kan någon 
regering tycka det ska vara lagligt att med 
en cancerframkallande pinne eller pipa 
förorena sin omgivning bara för sitt eget 
nöjes skull utan deras medgivande?
 

”Peter” 

”Peter”, vi i VISIR förstår helt din situa-
tion. Allt fler reagerar nu på rökning på 
balkonger, lekplatser och i lägenheter. 
Det har ett antal kommuner och bostads-

företag nu förstått. Därför uppförs rök-
fria bostäder och hela bostadsområden. 
Vissa kommuner som Marks kommun i 
Västergötland har också ombildat befint-
liga bostäder till rökfria. Riksförbundet 
VISIR vänder sig till de större bostads-
företagen: kommunala, kooperativa , 
privata och kräver att de alla planerar 
för rökfria bostäder i både det nya och 
befintliga beståndet. Det innebär en för-
bättring och kvalitetshöjning för varje 
bostadsföretag. Det är en fördel att vara 
föregångare när det gäller miljö och hälsa! 
Det ligger i tiden att arbeta för rökfritt! 
Förklara det för styrelsen i din bostad-
srättsförening. Hjälper inte det så vänd 
dej till miljö- och hälsovårdsnämnden i 
kommunen och be om hjälp. Hör gärna 
av dej igen och tala om hur det går!
 

Dick Jansson, förbundsordförande 

Balkongrökning
Brevfråga
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Allt fler länder, delstater, provinser och 
städer runt om i världen inför lagar och 
bestämmelser mot rökning i offentliga 
miljöer.

Den här uppställningen är ett försök att 
ge en aktuell bild av det globala läget, 
främst när det gäller rökfria restauranger 
och barer, men även av andra restriktion-
er mot passiv rökning. Fakta från www.
tobaksfakta.se som har en mer fullständig 
lista och uppdaterar fortlöpande.
 

HeLT RöKFRITT
enGLAnD - Ett totalt rökförbud på alla 
serveringar från 1 juli 2007. England är 
det hittills största landet som infört rök-
förbud utan undantag. Det är rökförbud 
även på de självstyrande kanalöarna 
Guernsey och Jersey och på Isle of Man 
i Irländska sjön.
IRLAnD - Rökförbud utan undantag 
sedan den 29 mars 2004.
ISLAnD - Rökförbud på alla kaféer, restau-
ranger och pubar från 1 juni 2007.
nORDIRLAnD - Ett totalt rökförbud i 
slutna offentliga lokaler och på alla arbets-
platser, inklusive pubar, restauranger och 
barer trädde i kraft 30 april 2007.
nORGe - Rökförbud utan undantag 
sedan 1 juni 2004.
USA - Tjugoåtta delstater har infört eller 
beslutat om rökförbud på både restau-
ranger och barer, bland dem Kalifornien, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
New Jersey, New York, Ohio och Wis-
consin. I januari 2010 hade totalt 840 
kommuner och countyn infört lokala rök-
förbud, bland dem huvudstaden Washing-
ton DC. Det självstyrande Puerto Rico, 
har totalt rökförbud på arbetsplatserna 
inklusive restauranger, barer och kasinon.
 

RöKFöRBUD MeD
VISSA UnDAnTAG

BeLGIen - Från 1 januari 2007 är det 
rökförbud på restauranger, men fram 
till nyårsafton 2009 inte i kaféer och 
utskänkningsställen där högst en tredjedel 
av omsättningen kommer från mat. Från 
nyåret 2010 gäller begränsningarna över 
allt där mat serveras över huvud taget. 
Parlamentet har dessutom beslutat införa 
fullständigt rökförbud på alla typer av 

serveringar, tidigast 2012 och senast från 
2014.
CypeRn - Fullständigt rökförbud på res-
tauranger, barer. pubar och nattklubbar 
från 1 januari 2010. Ett rökförbud i offent-
liga lokaler som tillät rökutrymmen och 
som infördes 2002 misslyckades på grund 
av bristande  tillsyn. Regeringen föreslog 
därför en ny lag med större krav på till-
syn och med böter för lagbrott. Förslaget 
klubbades av det grekcypriotiska parla-
mentet 9 juli 2009 och det resulterade i 
en av de hårdaste tobakslagarna inom EU.
DAnMARK - Rökförbud på arbetsplatser 
inklusive serveringar från 15 augusti 2007. 
Det är tillåtet att inrätta särskilda rökrum 
eller sätta in rökkabiner. Den möjligheten 
ges även serveringarna. Liksom i Sverige 
får inte någon servering ske i rökrum-
men, däremot får gästerna själva ta med 
sig sina glas. Små utskänkningsställen på 
mindre än 40 kvadratmeter, “bodegor”, 
får fortsätta att ha rökare.
eSTLAnD - Rökförbud på alla serveringar 
från 5 juni 2007 med möjlighet att inrätta 
väl avskilda rökrum med separat ventila-
tion, men utan servering av mat och dryck.
FInLAnD - Från och med juni 2009 gäller 
rökförbud även på de restauranger som 
fick uppskov när rökförbudet på restau-
ranger infördes 2007. Det var de server-
ingar som efter en ändring av tobakslagen 
i mars 2000 investerade i särskilda venti-
lationsanordningar för de 50 procent av 
serveringsytorna där rökning då tilläts. 
Den nu gällande lagen tillåter separata 
rökrum, precis som den svenska.
FRAnKRIKe - Från 1 januari 2008 råder 
rökförbud på franska restauranger, barer, 
kaféer, diskon och kasinon. Ett regerings-
dekret om rökförbud i offentliga lokaler 
började gälla i Frankrike 1 februari 2007, 
men serveringarna fick elva månaders 
uppskov med att genomföra reglerna. 
Avskilda rökrum får inrättas både på 
vanliga arbetsplatser och på serveringar. 
Ingen servering får ske där och barn som 
inte fyllt 16 har inte tillträde.
GReKLAnD - Ett rökförbud som infördes 
1 juli 2009 misslyckades beroende både på 
bristande tillsyn och invecklade undantag, 
t ex att ägare till serveringar på mindre 
än 70 kvadratmeter själva får bestämma 
om de vill tillåta rökning eller inte. Där-

för införas en skärpt lag från 1 september 
2010 som förbjuder rökning i alla inom-
husmiljöer utan undantag. Större barer 
och kasinon får åtta månader på sig att 
anpassa sig till lagen. Ett rökförbud på 
sjukhus och i taxibilar har införts tidigare.
ITALIen -Införde rökförbud från den 10 
januari 2005 med möjlighet för ägarna till 
serveringar att inrätta avskilda rökrum 
med separat ventilation och med dörrar 
som stängs automatiskt. Servering får ske 
i rökrummen.
JApAn - Den första av Japans 47 prefek-
turer, län, som infört rökförbud i offent-
liga miljöer är Kanagawa med Yokohama 
som huvudstad, strax söder om Tokyo. I 
miljöer som t ex sjukhus, skolor och trans-
porter är rökning helt förbjuden, medan 
det för restauranger, barer och spelhallar 
gäller att de antingen måste vara helt rök-
fria eller utrustade med avskilda rökavdel-
ningar. I februari 2010 uppmanade Japans 
hälsominister samtliga prefekturer att 
införa totalförbud för rökning på arbets-
platser och i offentliga lokaler som skolor 
och sjukhus, samt på bussar. Serveringar 
tillåts inrätta avskilda rökrum.
neDeRLänDeRnA - Rökförbud på res-
tauranger, kaféer, barer och nattklubbar 
från 1 juli 2008. Sedan två domstolar efter 
överklaganden från kafé- och barägare 
utan anställd personal och utan utrymme 
för rökrum gett dem rätt i att de diskrimin-
erats eftersom lagen är till för att skydda 
anställda övervägde regeringen att ändra 
den så att de små serveringarna skulle 
kunna tillåta rökning. 2010 beslutade en 
högre rättsinstans att rökförbudet måste 
gälla även de små serveringarna. Detta 
upphävdes sedan en minoritetsregering 
bestående av högerliberaler och krist-
demokrater, med stöd av högerextrema 
partiet PVV, tillträtt i september 2010. 
Rökning är nu tillåten på små serveringar 
utan anställda.

Av utrymmesskäl tar vi inte med hela 
listan i samma nummer utan delar den i 
två. Polen - Österrike samt uppgifter om 
beslutade och planerade förbud kommer 
i nästa nummer.
Källa: www.tobaksfakta.se
Sidan uppdaterad 2 oktober 2010

Carl-Olof Rydén

RökfRIa SeRVeRINgaR
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Under 1980-talet var jag ledamot i 
VISIR:s förbundsstyrelse, när professor 
Jan pontén var ordförande. Jag glöm-
mer aldrig när vi besökte hans pato-
logiska institution i Uppsala och fick 
se två obducerade lungor, en 50-årig 
rökande mans och en från en 90-årig 
ickerökande kvinna. Det var verkligen 
skillnad, framför allt på lukten!

"Våra barns rätt till rökfria miljöer" var 
ett projekt med början 1982 som vi drev 
framgångsrikt i hela landet. Först då bör-
jade det lossna i ett annars ganska hopplöst 
arbete. Läkare och personal inom mödra- 
och barnavård, tandvårdspersonal, lärare 
med flera engagerade sig allt intensivare 
i arbetet mot tobakens skadeverkningar.

Själv tyckte jag att det var underligt att 
man för skattebetalarnas pengar kunde 
sitta och röka bort arbetstid. På lasarettet 
i Motala, där jag arbetade, gjorde jag en 
uträkning att nästan två timmar tillbrin-
gades i rökrummen av rökande personal. 
Jag gjorde mig naturligtvis obekväm, när 
jag påpekade detta.

Men jag fick revansch. I december 
1989 fick jag landstingets först utdelade 
Miljöpris. Vid detta tillfälle överlämnade 
jag en bunt samlade läkarartiklar om 
tobakens skadeverkningar till alla grupp-
ledare i landstinget. Samtidigt uppmanade 
jag dem att se till att landstingets lokaler 
skulle bli rökfria. Det beslutet togs sedan 
våren 1990! Många "tidstjuvar" i arbetet 
försvann och arbetet effektiviserades till 
glädje för patienterna - trots en del gnäll.

På 20 år har sedan mycket hänt. Vem 
kunde tro att alla offentliga lokaler och 
inte minst restauranger och krogar skulle 
bli rökfria?  Men vi kan inte slå oss till 
ro, när vi vet att många ungdomar bör-
jar röka och snusa än idag! Var får dom 
pengar ifrån, hur har dom råd? Har föräl-

drarna så gott om pengar?
Som landstingsråd sedan 2006 har jag 

nu haft förmånen att driva det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet i vårt län till-
sammans med andra och att ta itu med 
grundorsakerna till många välfärdssjuk-
domar Vårt partis landstingsgrupp satte 
upp denna punkt på dagordningen, som vi 
skulle driva med vårdcentralernas utveckling 
samt att  lyfta upp den psykiska hälsan och 
åtgärder till förbättring.

Det har varit framgångsrikt. En 
folkhälsopolitisk policy har fastställts 
under våren. De flesta av våra vårdcent-
raler har installerat Livsstilsdatorer och 

så kallade Livsstilrum. Jag har besökt en 
del och upplevt personalens engagemang 
för detta. Två nya hälsopedagoger har 
anställts och arbetar nu i hela länet genom 
att ge stöd och hjälp till de arbetsplatser 
som vill starta friskvårdsarbete för person-
alen. Det kommer att ge utdelning även till 
patienterna. Sjukfrånvaron bland person-
alen har också sjunkit, då rehabiliteringen 
förbättrats.

Ett utmärkt initiativ som jag hoppas 
fler kommuner tar efter!

Gun Jareblad, landstingsråd (Fp)

Gun Jareblad medverkade vid VISIR:s förbundsmöte i Stockholm 2007. 
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Östergötland satsar
på hälsovård
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Vid årets förbundsmöte på öland med-
verkade en av våra pionjärer, Ingvar 
Ovhed. Han har betytt mycket för arbe-
tet mot tobaksbruket i vårt land, inte 
bara lokalt i Blekinge där han bor utan 
över hela landet - och utanför också.

Ingvar Ovhed blev klar med sin läkarexa-
men 1966 och började som distriktsläkare 
i Karlskrona 1970. Hans specialisering 
är inom allmänmedicin. Motsättningen   
mellan tobak och hälsa har han alltid haft 
klart för sig. Läkare har ett särskilt ans-
var att informera sina patienter om detta, 
menar han.

På 70-talet vaknade intresset för att 
arbeta aktivt mot rökning, som då före-
kom i de allra flesta sammanhang. VISIR 
bildades 1973. 1976 kom Valentin Sevéus 
och Ture Arvidsson till Karlskrona för 
att där starta en VISIR-förening. Ingvar 
var förstås med då, och han kom med i 
styrelsen också. Sedan dess har han hela 
tiden haft styrelseuppdrag i den lokala 
föreningen liksom i VISIR-distriktet. På 
80-talet ingick han i VISIRs förbundssty-
relse.
Ture Arvidsson arbetade mycket med 
rökavvänjning och skrev den klassiska 

boken “Fimpa NU!”, som kom ut första
gången 1973 och sedan i flera nya 
upplagor. Som forskningsintresserad tog 
Ingvar upp Tures idéer om rökavvänj-
ningsstöd och genomförde en kontrollerad 
studie där han jämförde olika metoder. 
Resultatet visade att läkarens råd till en 
patient var lika effektivt som de andra 
testade rökavvänjningsmetoderna.

Detta medförde att han fick Cancer-
fondens uppdrag att tillsammans med 
Ture Arvidsson sprida resultaten i landet. 

Där poängterade de vikten av att aktivt 
arbeta med enkel rådgivning i anslutning 
till läkarbesöken. Totalt träffade de cirka 
2000 anställda inom primärvården från 
Trelleborg till Luleå.

Inom den lokala VISIR-föreningen 
satsade man samtidigt på att uppföra 
teaterpjäser och spela in videofilmer för 
gymnasie- och vårdskoleelever. I Ingvars 
doktorsavhandling om förebyggande av 
hjärt-kärlsjukdom hade läkarens och sjuk-
sköterskans roll för att minska rökningen 
en framskjuten plats.

Från början av nittiotalet har Ing-
var arbetat halvtid med  forskning och 
utveckling inom landstinget Blekinge. 
Men han har också engagerats alltmer i 
primärvårdsutvecklingen i de baltiska sta-
terna och Ryssland.

Under 2010 deltar han i ett norskt pro-
jekt i Archangelsk-området med inrikt-
ning mot tidig diagnostik av cancer och är 
samtidigt delaktig i EU-projektet  ImPrim, 
som har som mål att förbättra kvalitet och 
höja status inom Primärvården i Estland, 
Lettland, Litauen, Vitryssland, Ryssland 
- Kaliningrad regionen samt Finland och 
Sverige.

Det är inte alls självklart att vi från 
väst enbart är föregångare och vägvisare, 
menar han. Vi kan ha mycket att lära i 
dessa sammanhang. I de nya länderna 
betraktar man oss nog så kritiskt och ser 
våra sjukvårdssystem som både ofull-
gångna och byråkratiska. Samtidigt är 
folkhälsofrågor som den höga andelen 
rökare oerhört viktiga, inte minst i Ryss-
land, där nu unga kvinnor snart röker i 
samma utsträckning som männen.

Arne Stråby

Ingvar Ovhed
Porträtt av en pionjär:

Ingvar Ovhed avtackas av Leili Hägg 
och Dick Jansson efter sitt föredrag 

vid VISIR:s förbundsmöte. 

Foto Arne Stråby

Foto Ingvar Ovhed.

En bild från utbildning inom 
ImPrim-projektet i Klaipeda, 

Litauen.

Ingvar Ovhed
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Nytt i visir aktuellt

plats: Torvallahallen, Haninge
publik: Ca 500 personer
Längd: 52 minuter Antal låtar: 19
Mest drag: "Litet hus", "Honky Tonk"
Mest anmärkningsvärt: Att nästa halva 
repertoaren består av cover

Mora Träsk splittrades i slutet av 
1990-talet då den duktiga låt-
skrivaren Gert Ove Smedlund 
lämnade bandet. Sedan dess 
har sångaren Leif Walter kört 
med den långhåriga gitarristen 
Daniel Lindblom och åkt runt 

och lurat barn att de spelar på riktigt. På 
hemsida skryter duon med att de gjort 
över 5000 liveframträdanden.

Men alla som har sett bandet vet ju 
att det kör lågbudget och INTE lirar live. 
Därför är det tur för duon att de inte 
har en sådan kritisk publik. Nu som då 
består publiken mest av småbarn och för-
skolepersonal och andra vuxna som gil-
lar mycket nostalgi. För Mora Träsk anno 
2010 är en trött historia. Att de inte gjort 
en ny skiva sedan 1997 (nyinspelningar 
räknas inte) och att de inte lirar live tycks 
inte bekymra den glada publiken. Att de 
låter som en hel orkester men är två på 
scenen tycks inte heller vara så viktigt. 

Mora Träsk kan lugnt köra”sina” låtar 
ännu ett varv och ännu en turné, sälja lite 
skivor och mjölka pengar ur alla som är 
1 år och äldre. Ja du läste rätt. Alla över 
1 år måste betala entré.

Gubbarna kan skratta sig lyckliga hela 
vägen till banken. Till råga på allt får man 
heller inte spela in en snutt i mobilen eller 
dylikt. Duon måste ju få betalt. Så istäl-
let säljs DVD och annat på plats. Sitt på 
golvet står det med stora bokstäver på 
scenen. Rörelse och åter rörelse är det som 
gäller men det är tyvärr hela tiden ban-
det som bestämmer. Barnen är inte en del 
av showen och får endast stå och sitta på 
order. Och lyder barnen inte så är bandets 
roddare Magnus snabbt framme och säger 
till utan ett leende både föräldrar och barn
att det måste sitta ner. Men alla som 
har varit med ett tag vet att barn tar in 
barnmusik på olika sätt. En del hoppade, 
en del sittande och andra liggande. Men 
tyvärr verkar inte Mora Träsk ha fattat 
det trots att det varit med i branschen så
många år. Kanske för länge?

Det finns en hel del fina Mora 
Träsklåtar som bara ligger och samlar 
damm. Vilket är synd då ungefär hälften 
av repertoaren denna dag består av cov-

ers.
Spelordningen är heller inte rolig. 

Samma låtar har med lite version körts 
sedan början på 2000-talet. Märkligt för 
de flesta musikanter vill utvecklas, släppa 
nya skivor och blicka framåt. Men inte 
Mora Träsk? Tur för Leif och showen att 
han har sin betydligt yngre gitarrist. För 
Daniel blixtrar då och då till och öser på
riktigt bra. Tyvärr kan man inte säga det-
samma om Leif. Han sitter sig igenom låt 
efter låt och gör det mesta på ren rutin. 
Han är dock lite smårolig när han gur-
glar kända covers med en flaska vatten. 
Men mer kräver jag av en man av hans 
kaliber. Dags med andra ord för en rejäl 
uppryckning! Flera av deras spelningar 
i Stockholmstrakten är slutsålda så den 
25:e Stockholmsturnén nästa år är nog 
att vänta. Förhoppningsvis med nya 
låtar? Men det vore väl ett mirakel. En 
(1) underkänd VISIRskylt blir betyget. Då 
är jag snäll.

Conny Carlsson

En lågbudgetshow med Mora Träsk!
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Conny  Carlsson VISIRs barnredaktör med 
sitt band TORE and the NO Smokers. Övriga 

bandmedlemmar är Robin Larsson, Christoffer 
Carlsson och Andreas Augustsson.

nu drar vi igång Barnens Sida igen! 
Det var många år sedan Barnens Sida 
eller VISIRposten som sidorna hette på 
1980-talet fanns i tidningen. Men nu 
är den tillbaka och vi hoppas att sidan 
med tiden kommer att vara viktig för 
unga framtida VISIRare!

Här kommer man att kunna läsa 
intervjuer, recensioner, lösa korsord, delta 
i tävlingar mm. Vi tar tacksamt emot tips
& idéer inför framtiden. Ring eller maila 
oavsett om du är ung eller gammal.

Vem är då jag? Jag är en äkta båtflykt-
ing som är född och uppvuxen på Sveriges 
största ö, Gotland. Jag bor sedan många 
år på Södermalm i Stockholm med min 
underbara fru och våra tre barn.

Jag brinner för barn och ungdomar 
både till yrket där jag arbetar med före-
byggande arbete i Stockholms Stad som 
preventionssamordnare och fältassistent. 

Men även privat då jag spelar i TORE 
and the NO SMOKERS. Vi har sedan 
1998 åkt runt och lirat rökfri rockmusik 
för barn på festivaler, folkparker, skolor 
etc. Jag anordnar genom Röda Korset 
Gotland även en Barnmusiksfestival varje 
sommar i Almedalen, Visby. Så barn är 
viktiga för mig!

När jag får tid över går jag mycket på 
bio, prövar olika restauranger och kollar in 
konserter. Övrig tid tillbringar jag gärna 
med familjen på Gotland där vi äger ett 
kalkstenshus. Sedan i februari är jag även 
vice ordförande i VISIR Stockholm-Uppsala 
vilket är spännande.

Nu har jag även blivit barnredaktör! 
Riktigt roligt och en stor utmaning för 
framtiden!

Conny Carlsson, barnredaktör
nosmokers@telia.com, tel. 0733-74 78 60

Barnens sidor
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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!
Producerad av Atlasvision, Eivor Svenonius 
och Sven Kinnander för VISIR. Finansierad 
av Allmänna arvsfonden.

Mojje (Morgan Johansson)
Att leka i finrummet (CD)
MOnARCH MUSIC GROUp
Antal låtar: 12 varav hela 7 tidigare 
utgivna Längd: 35 minuter
Bästa låt: Vänner.

Morgan Johansson 
från Götet har på 
senare år börjat gilla 
återvinning. Kan 
tyckas lite sent men 
bättre sent än aldrig. 
Duon Lasse & Mor-

gan alias Lasse Beischer & Morgan Alling 
var först ut att lira barnmusik med texter 
om återvinning.

Redan 1997 på deras hyllade skiva 
Lasses & Morgans sopresa lärde de barn 
hur viktigt det är att tänka på miljön. Men 
Mojje har en helt annan tanke när han 
återvinner & använder bara låtar som 
han och andra låtskrivare skrivit tidigare. 

Förmodligen har idéerna, inspirationen 
& lite annat saknats plus att skivbolaget 
bara tyckte det var viktigt att han fick ut 
en ny skiva innan årets turné med Dig-
giloogänget drog igång. Vips så fanns det 
en skiva med låtar som redan har gjorts 
bättre med både honom själv & Niklas 
Wahlgren. Bra? Nej inte särskilt men va 
fasen det säljer ju. Men denna låtåtervin-
ning började tyvärr redan på skivan 
Barnvakt 2007 då låten: Var ligger landet 
där man böjer bananerna? Fanns med. 
Märkligt & inte nyskapande.

Produktionen låter verkligen gammal ni 
vet så där som första skivan med Nicke & 
Mojje gjorde för över ett decenium sedan. 
Maxade trummor & bas som man riktigt 
hör inte är äkta. Gjorda av studiofolk helt 
utan känsla eller som inte fått producera 
utan Morgans krav på att skivan skall 
låta som alla hans tidigare alster. Tråkigt 
blir det hur som helst & synd då han har 
några riktigt duktiga lekkamrater i sitt 
band. Jag saknar Anders Erikssons bas & 
Robin Waernquist drivade trumspel då 
jag ha sett bandet live flera gånger. Vore 

hur bra som helst & detta kom fram på 
skiva. Men nej, formen från förr är så vik-
tig att bevara att låtarna blir utan sväng. 
Det var väl inte meningen?

De fem nya låtarna låtar är ”klassiska” 
låtar med samma halvtöntiga innehåll 
som så många har lärt känna mannen 
med popcornfrisyren. De gillar en del barn 
även om jag kräver mer än armsvett och 
pruttar för att gå igång. Men melodierna
är bra så tipset blir att det inte farligt att 
skriva seriösa texter med innehåll bara 
för att man skriver till barn. Var det en 
budgetfråga eller kvalitén på texterna 
som gjorde att de lyser med sin frånvaro 
i skivkonvolutet? Dåligt är det hur som 
helst.

Att leka i finrummet är med andra ord 
mer en Best Of skiva än en nyproduktion.
En (1) trött VISIRskylt blir betyget & 
Morgan, snälla släpp låten Tjaba tjena 
hallå en gång för alla & gå vidare i livet!

Conny Carlsson

CD recension Mojje "Leka i finrummet"

Barn KRYSS NR 1

Barnens sidor

Självklart ska även barnen ha sitt 

eget korsord.
Leili Hägg har skapat även detta 

pyssel. Så lycka till med att svara 

rätt på frågorn i våg-och lodrätt 

riktning!
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Lösning korsord 2 juni 2010

MANUSSTOPP!
VISIR Aktuellt nr 1-11

25 februari 2011
Välkommen med idéer, text och

bilder till kansliet.

Recensioner
Läs Conny Carlssons recensioner av musik och 
konserter på våra nya barnsidor. Fem VISIR-
skyltar är högst betyget på skalan, en är det lägst.

eXTRA nUMMeR AV 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

Tack för alla gåvor, 

stora som små!

Alla bidrag är lika välkomna!

plusgiro 60 94 07-2

Riksförbundet VISIR

Friskare liv Nr 2 juni 2010 • Medlemstidning för Riksförbundet VISIR

Om tobak
i valrörelsen

Nyhet!
Korsordstävling

Info från
Förbundsmötet

Nästa nummer  avVISIR Aktuellt kommer i nov 2010

Fo
to

: A
rn

e 
S

trå
by

Visir 2-10.indd   1

10-06-16   14.58.22

Frisk
are li

v

 Nr 3-4 nov 2009 • Medlemstidning för Riksförbundet VISIR

Interv
ju med

Gunilla Bolinder

Ny hemsida!

WHOs

Tobakskonvention

Nästa nummer a
v

VISIR Aktuellt 
kommer i 

mars 2
010

Visir 3-4 09.indd   1

09-11-03   10.45.28

Friskare liv

Nr 1 mars 2010 • Medlemstidning för Riksförbundet VISIR

Ny frågespalt

"Fråga doktorn"

Förbundsmöte 2010

29-30 maj på Öland

Annika Dopping

vill få alla att fimpa!

Nästa nummer av

VISIR Aktuellt kommer i juni 2010

God Jul &
Gott Nytt År

önskar VISIR

Kolla hemsidan!

www.visir.a.se

 
Korsordstävling nr 18!
Solweig Wernering, Herrljunga
Bo Wiker, Fagersta
Inga Lidar-Hargne, Malmö

Blomstercheck och stort grattis till Er!

Vinnare
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VISIRs 19:de korsord

Tävling  De tre först öppnade rätta lösningarna vinner varsin blomstercheck på 50 kr. Posta ditt korsord med ifyllt namn 
och adress senast den 25/2-11 till kansliet. Namn på vinnarna meddelas i nästa nummer av VISIR Aktuellt. Lycka till!

Namn:

Adress:

Postnr/ort:

Leilis
korsord



 

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. Prenumerationspris150:-/år. 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

VISIR i Stockholm-Uppsala Årsmöte
Söndagen den 20 februari kl. 13 Terrassen, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B

Program för årsmötet meddelas senare på hemsidan
www.visir.a.se under rubriken ”Lokala aktiviteter”.

Motioner kan mailas före 20 jan 2011 till rokaremottobak@yahoo.se
eller per brev till VISIR i Stockholm-Uppsala, c/o Riksförbundet VISIR,

Fjällgatan 23 B, 116 28 STOCKHOLM

Alla välkomna, medlemmar och blivande medlemmar

Föreningar & distrikt 
Välkomna att skicka in uppgifter om aktiviteter

till kansliet så lägger vi ut dem på VISIRs hemsida
www.visir.a.se


