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Förbundsordföranden har ordet

Dick Jansson
Förbundsordförande i VISIR

Riksförbundet VISIR anordnar det årliga 
förbundsmötet i ett försommarfagert 
Stockholm den 14-15 maj.

Lördagen ägnas åt en spännande utflykt 
i stadens närhet. På söndagen har vi 
årsmötesförhandlingar kompletterade 
med aktuell information i tobaksfrågan. 
Då håller vi till i Hälsans Hus, vackert 
beläget på Söder.

Jag uppmanar medlemmarna att delta 
i ett roligt, spännande och viktigt möte. 
Vad ska VISIR göra i framtiden? Motionera 
gärna till förbundsmötet och lägg fram 
dina förslag!

Förbundsstyrelsen har prioriterat tre 
frågor under den närmaste tiden: 
1. Att protestera mot rökning på alltför 
inbyggda uteserveringar. Detta är ju ett 
sätt att kringgå lagen om rökfria restau-
ranger. Kommunerna måste på ett bättre 
sätt kontrollera aktuella restauranger 

och vidta åtgärder. Hittar Du en nästan 
helt inbyggd uteservering med rökning 
tillåten? Ta en bild på den! Skicka in 
den med uppgift om namn och adress på 
serveringen till VISIR-Aktuellt. Folkhälso-
institutet har nu föreslagit att alla 
uteserveringar blir rökfria. För det krävs 
en lagändring. Det vill vi gärna verka för.     

2. VISIR anser att man har rätt till en 
rökfri miljö hemma även om man bor i 
flerfamiljshus. Det är ett krav som allt 
fler ställer på sitt boende. Flera bostads-
företag, allmännyttiga och kooperativa, 
börjar nu arbeta för rökfria bostäder och 
bostadsområden. Vi har skrivit till större 
bostadsorganisationer/företag och upp-
manat dem att påskynda den utvecklin-
gen. Nu planeras ett närmare samarbete 
med Astma-Allergiförbundet för ett bre-
dare agerande. 

3. VISIR måste bli bättre på att nå barn 
och ungdom! Nyligen har vi inlett ett 
samarbete med Hårdrockbandet ”Tore 
and the No Smokers”. Det innebär att 
orkestern vid sina spelningar för en entusi-
astisk publik också informerar om tobaks-
frågan och om vår organisation. VISIR-   
Aktuellt har nu särskilda sidor riktade till 
barn och ungdom med bland annat olika 
tävlingar.

Dick Jansson

Tre viktiga frågor
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2002 gav hon tillsammans med sin man 
Per Erik Joner ut boken ”Det store 
bedrag”. Bedrag är förstås norska för 
bedrägeri, och det handlar om tobaks-
industrins bedrägeri. Det är bedrägeri mot 
alla, mot både rökare och icke-rökare, 
mot samhället, vetenskapen, massmedia, 
mot alla. VISIR-aktuellt skrev om den 
boken i nr 2/2002 och framhöll dess värde 
som kanske kunde motivera en svensk 
översättning.

Nu har hon kommit med en uppföljning, 
”Århundrets bedrag” från Kolofon forlag. 
Den inleds med en introduktion för den 
som inte har läst hennes första bok, som 
sammanfattas på ca 30 sidor. Här ges 
en viktig bakgrund, hur en anställd på 
en advokatbyrå, Merrell Williams, fick i 
uppdrag att gå igenom och klassificera/
märka ett mycket stort antal dokument 
från ett av de största tobaksbolagen i 
USA (B&W). Han kopierade i smyg 4000 
sidor, som väsentligen visade hur tobaks-
industrin hade ljugit om hälsorisker och 
beroende i alla år.

B&W hade anställt en läkare som 
forskningschef, Jeffrey Wigand. Han hade 
invändningar mot bolagets manipula-
tion av sina produkter för att skapa ett 
större beroende, och han fick då sparken. 
Wigands avhopp var viktigt i kampen mot 
tobaks-industrin. Hans historia skildrades 
i en uppmärksammad film, ”The insider”, 
som nominerades för 7 Oscar.

Tone Joner skildrar sedan hur hennes 
första bok bemöttes och vilka svårigheter 
hon hade för att nå ut i media. Jo, det är 
nog en del där som vi i VISIR kan känna 
igen från vårt arbete också.

Riskerna med både aktiv och passiv 
rökning skildras också utförligt, och här 
är boken faktaspäckad. KOL, lungcancer 
och annan cancer, hjärt-kärlsjukdomar, 
allergi, astma, fosterskador, diabetes, 

benskörhet. Allt behandlas med referenser 
till källorna. 

Passiv rökning är nu ett etablerat 
begrepp. Joner använder även ett nyare, 
”tredjehandsrökning”. Passiv rökning är 
när någon eller några utsätts för rök från 
en rökare i samma rum. Tredjehandsrökning 
är att utsättas för svävande partiklar och 
gaser från någon som har rökt i detta rum 
tidigare, eller som förs in i rummet med 
kläder och hår från rökare. Rökpartiklar 
är mycket små och kan hålla sig svävande 
i luften länge.

Joner behandlar liksom i sin första 
bok hur tobaksindustrin mycket länge 
har känt till riskerna med rökning men 
förnekat dem. Man fönekade i det läng-
sta utåt att nikotin alls var beroendefram-
kallande. Men samtidigt experimenterade 
man med olika tillsatser för att stärka 
nikotinets effekt. Starkare beroende ger 
fler kunder, alltså ”produktutvecklar” 
man för att höja nikotinhalten.

Detta gäller inte minst snus, där man 
genom att höja snusets pH-värde får ett 
snabbare nikotinupptag i kroppen. Man 
har lagt stora resurser på att få fler rökare 
och snusare allt lägre i åldrarna. De som 
börjar använda tobak som barn har 
svårare att sluta när de kommer på bättre 
tankar. Snus har ett helt kapitel i boken.

Det går att beställa boken direkt från 
författaren, med e-post tbergjo@online.no 
eller post Tone Bergli Joner,  Hammer-
stadgt 21 B, 0363 Oslo. Priset är 149 
noska kronor.

På hennes hemsida www.tonejoner.com 
kan man läsa smakbitar ur den.

Arne Stråby
 

Ny bok från Norge

Vem är Tone Bergli Joner?

Tone har en varierad bakgrund och 
har sysslat med så olika saker som 
modeteckning, marionetteater och 
TV-program innan hon började 
skriva. Hon har läst psykologi och 
pedagogik på Universitetet i Oslo, 
och hon har skrivit ett 60-tal fack-
böcker inom ämnen som musik, 
sömnproblem, barnsäkerhet, hobby 
och formgivning.

Tillsammans med sin man som är 
biokemist gav hon ut den första 
boken om rökning 2002, ”Det store 
bedrag”. Att hon engagerade sig i 
den frågan berodde främst på att 
hon förlorat både sin far och sin bror 
på grund av deras rökning, båda vid 
57 års ålder. Hon är styrelsemedlem 
i Rökfri Miljö Norge och skriver i 
dess tidning, alltså motsvarigheten 
till VISIR-aktuellt.

Författaren Tone Bergli Joner

Tone Bergli Joner har lagt ner mycket arbete på att sprida kunskap om riskerna med 
rökning, även den passiva rökningen. Hon har också spritt kunskap om hur tobaks-
industrin under alla år har ljugit och förnekat fakta om risker som de mycket väl kände 
till. De har lagt stora resurser på att förlöjliga och förfölja dem som säger sanningen, 
och de har mutat skådespelare, opinionsbildare och forskare för att få sälja mer och 
för att sprida rökridåer kring fakta.

Tone Bergli Joner
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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
En kvinna i släkten, 52 år gammal, fick 
för drygt 10 år sedan diagnosen Kol efter 
att ha rökt i många år. För några år sedan 
visade en undersökning att hon hade 50% 
kapacitet i lungorna, men nyligen har denna 
sjunkit till 37%!

Kommer lungkapaciteten att bli sämre 
för varje år för henne trots medicinering? 
När hon fick diagnosen Kol slutade hon 
att röka, men började i stället att använda 
snus. Förvärrar snusande lungkapaciteten 
i hennes fall?

Kan snuset motverka medicineringen? 
Tack på förhand för svar i VISIR-aktuellt.

Peter i Göteborg

Svar
Din släkting slutade röka när hon fick 
diagnosen KOL och har i stället snusat. 

Det skall inte påverka lungfunktionen 
enligt vad vi vet och är definitivt ett bättre 
alternativ än rökning. Inte heller är det 
känt att snuset skulle påverka medicin-
effekten mot KOL. 

De flesta rökare som slutar röka får då 
en något bättre lungfunktion och sedan 
följer ex-rökaren sin ålderskurva, dvs 
ligger kvar på ungefär samma procent-
tal lungkapacitet. Men några försämras 
trots rökstoppet. Kanske bör man under-
söka om någon komplikation har tillstött? 
Kanske skall man göra en ny mätning eller 
utföra lungröntgen?

Finns det något annat i din släktings 
omgivning, passiv rökning till exempel, 
som bidrar till försämrad lungfunktion? 

Kerstin Ström

Frågespalt

fråga doktorn
KeRSTIn STRöM SVARAR på LäSARnAS FRåGOR

Sluta röka
eller snusa?
Hjälp och stöd finns!

Har du funderat på att sluta röka 
ller snusa? Du kan själv men ibland
behövs lite hjälp och vägledning.

Kontakta din vårdcentral
www.tobaksfakta.se
sluta röka/snusaskolan
www.slutarokalinjen.org
tel: 020-84 00 00

Vecka 47 i november brukar uppmärk-
sammas som den tobaksfria veckan. 

På Gotland hade då VISIR-föreningen i 
samarbete med specialistsjuksköterskan 
Mona Wahlgren ett informationsbord 
med broschyrer och skärmutställning på 
Almedalsbiblioteket i Visby. Mona Wahl-
gren är verksam vid tobakspreventiva 
mottagningen vid Visby lasarett.

Delar av VISIR-föreningens styrelse 

bemannade utställningen varje dag i veckan 
mellan klockan 13 och 16. 

VISIR Gotland håller sitt årsmöte under 
mars månad. Enligt planerna kommer 
representant för ett företag att medverka 
för att berätta om sitt arbete för rökfria 
företag.

Folke Frendin

Tobaksfria veckan på Gotland
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På bilden ser vi
Gunborg Gustafsson.
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Tobaksfri Duo är ett projekt för att få 
ungdomar att förbli rökfria. Det drivs 
lokalt men har centralt stöd från Statens 
Folkhälsoinstitut.

Den 7 februari  hölls en temadag i Stockholm 
där medarbetare i projektet samlades för 
att berätta om hur de ute i landets kom-
muner försöker få ungdomar att sluta 
röka. Främst i ledet är Västerbottens läns 
kommuner, som har arbetat sedan mitten 
av 90-talet i projektet, tyvärr rätt okänt 
längre söderut. Ett lyckosamt men också 
roligt projekt för ungdomarna.

Folkhälsoinstitutets särskilda satsning på 
tobaksförebyggande arbete tillsammans 
med landstingen satsar nu på att sprida 
arbetet med Tobaksfri Duo i andra delar 
av Sverige också.

- Det är viktigt att få med ungdomarna 
i arbetet. Att genomföra olika insatser 
som stärker ungdomarnas delaktighet, 
med ungdomsråd och aktiviteter kopplade 
till det lokala arbetet med Tobaksfri Duo, 
säger Ywonne Wiklund som är länsansvarig 
för Tobaksfri Duo i Västerbottens län och 
som har arbetat längst i projektet.

Vad är det som lockar ungdomar till att 
hoppa på Tobaksfri Duo?

- Först och främst handlar det om att 
vilja ta till sig information och inse sitt 
beroende. De flesta ungdomar som börjar 
använda tobak gör det när de går i årskurs 

6-9. Om vi kan få dem att avstå från 
tobak under denna tid så är chansen att 
de ska förbli tobaksfria hela livet mycket 
stor. Tobaksfri Duo är ett både roligt och 
framgångsrikt sätt att förebygga tobaks-
bruk. Men för att lyckas krävs vuxna som 
hjälper till. Föräldrar kan och ska påverka 
sina ungdomar till att inte använda tobak, 
fortsätter Ywonne.  

Tobaksfri Duo bygger på att man börjar 
arbetet med klassbesök, redan i årskurs 
5 och 6 och vuxeninformation i form av 
föräldramöten. Vid besöken ger man elev-
erna utbildning om tobak i kombination 
med övningar som stärker självförtroendet. 
Därefter erbjuds eleven att skriva på ett 
kontrakt tillsammans med en annan vuxen 
och på så sätt garantera att vara tobaksfri 
fram till minst klass 9. Under kontrakt-
stiden får ungdomarna utvecklings- och 
hälsosamtal och många bra erbjudanden. 
Skolans ansvar i det här är stort.

Ungdomarna får rabatter på ett antal 
ställen som är anpassade till ungdomarnas 
köpvanor, rabatter när man ska fika, och 
de kan vinna resor, tekniska prylar och 
andra saker som lockar ungdomar. En ny 
handbok för ungdomarna har också pro-
ducerats, som handleder, stödjer och upp-
muntrar dem att hålla sitt löfte att vara 
tobaksfria.

Tobaksfri Duo har starkast fäste i de 
norrländska kommunerna. Av 14 kommuner 

är 13 med i projektet i Västerbottens län. 
Norrbotten arbetar också mycket aktivt. 
Vi fick också under dagen höra om resul-
taten från Värmland, Uppsala, Gävle och 
Kalmar, som samtliga arbetar ambitiöst 
med olika metoder men under projektet 
Tobaksfri Duo. En annan viktig partner 
i Tobaksfri Duo är Folktandvården, som 
ännu inte är samverkanspartner i alla landsting.

Ett annat vikigt nätverk som bör näm-
nas är SMART, www.smart.org.se som är 
ett riksförbund, ett nätverk som arbetar 
primärpreventivt med någon variant av 
kontraktsmetoden. Smart arbetar med 
forskare, läkare och andra specialister 
inom området och man arbetar tidigt 
med drogförebyggande åtgärder med ung-
domar. Smart har utvecklats men är för 
närvande endast aktivt mot ungdomar i 
Tyresö i Stockholm.

Tobaksfri Duo verkar vara en synnerligen 
bra metod, där en liknande skulle kunna 
utvecklas med olika samarbetspartners för 
vuxna. Om du känner att du vill ta tag 
i denna fråga och hjälpa ungdomar och 
starta ett Tobaksfri-Duo-projekt hör då av 
dig till Yvonne Wiklund, hälsoutvecklare i 
Västerbottens läns landsting.
tel. 090-785 73 91, 070-648 73 15
e-post: ywonne.wiklund@vll.se

Git Sundin

Tobaksfri duo
ger rökfria ungdomar

Yvonne Wiklund, hälsoutvecklare
i Västerbottens läns landsting.

Ungdomar från Tobaksfri Duo.
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Vid förbundsmötet på öland i år 
invaldes nina eriksson från Luleå i 
förbundsstyrelsen.

Hon är 18 år gammal och går på gym-
nasiet inom omvårdnadslinjen. VISIR-
Aktuellt vill gärna presentera vår yngsta i 
styrelsen och har därför ställt några frågor 
till henne.
 Har du varit rökare någon gång?
 - Ja, jag har faktiskt rökt något men slutat. 
Man vinner inget på det, men man får 
sämre kondition, man luktar illa från 
munnen, man får dålig hy, man har också 
större chans att bli allergisk. Tänk dig att 
du måste ge bort ditt husdjur som du haft 
flera år och som delat stunder när du varit 
glad eller ledsen. Och så måste du sälja 
djuret för att du ska kunna röka, är det 
verkligen värt det?

- Jag vet flera av mina kompisar som 
hela tiden blivit förkylda på grund av 
rökning. Man vet själv när man har varit 
förkyld att det enda man vill är att bli 
frisk, så att man slipper sitta hemma och 

bara tråka.
- Jag tror att det dessutom är svårare 

för rökare att få jobb. Det är känt att de 
ofta har fler sjukdagar än de som inte 
röker. När jag sökte jobb så fick jag på 
varje anställningsintervju frågan om jag 
rökte. Jag sa nej och tror att det bidrog till 
att jag fick jobb. Och det är aldrig roligt 
att frysa på vintern, men oftast så fryser 
man mer om händerna och fötterna om 
man är rökare!
 Hur är det med rökning på din skola?
- Tyvärr är det många där som röker. Det 
är ju förbjudet att röka precis vid skolan, 
man måste gå lite utanför, men vilka 
elever tänker egentligen på det? Jag vet 
att många bara tänker i nuet, och det gör 
väl jag själv ofta också. Men jag minns 
en gång när jag såg en gammal tant som 
hukade lite gå förbi och rökte. Det såg 
bara tragiskt ut.

- Men oftast så tänker man ju inte på 
att man själv kommer att se gammal ut. 
Men rökning under kanske 20-40 år sätter 
sina spår, både på hälsa och utseende, och 

åren går snabbare än man tror.
- Ja, det finns så mycket man vill hin-

na med i livet. Man vill se så bra ut som 
möjligt och ha så roligt som möjligt. Men 
tänk om allting tar stopp? Man blir sjuk 
och märker att man inte kan göra allt det 
man tänkt att man ska hinna med. Vi 
människor brukar oftast upptäcka hur 
viktig hälsan är när vi förlorar den och 
då är det redan försent..

- Nej, det är bäst att inte röka, och det 
vill jag få fler att inse.

Ja, det kan vi varmt instämma i. Vi 
önskar Nina all framgång med att verka 
för minskad rökning, både bland sina 
kompisar och inom VISIR.

Arne Stråby

Vår aktive medlem Gert essle, som 
även ingår i förbundsstyrelsen, har till-
skrivit Folkhälsoinstitutet om innehållet 
i tobaksvaror. Vi återger hans brev här: 

Till Statens folkhälsoinstitut
Förfrågan om innehåll i tobaksvaror med 
avseende på hälsorisker.
Undertecknad är styrelseledamot i Riks-
förbundet VISIR, som arbetar för att minska 
tobaksbruket.

Vi samlar kunskap, utbyter information, 
organiserar människor, som vill motarbeta 
den skadliga tobaksanvändningen, och 
deltar i opinionsbildningen mot tobaks-
bruk. 

Vår förbundsstyrelse har diskuterat 
innehållet i tobakslagen efter ändringarna, 
som gäller från 2010-08-01, samt tobaks-
förordningen. Styrelsen ansåg att det är 
angeläget att få veta mer om vilka ämnen, 
som tillverkare av tobaksvaror blandar i 
sina alster, såväl röktobak som tuggtobak, 
snus och tobak, som röks med vattenpipa. 
Vi avsåg inte bara de skadliga ämnen, som 
företagen måste deklarera på förpackningar 

enligt 9 § 2. tobakslagen, utan också till-
satta ämnen, som bland annat ska dölja 
tobakens eller rökens obehagliga smak 
och lukt, eller ska öka tobakens beroende-
framkallande verkan. Ämnen, som kraft-
igt förskjuter varans pH-värde, är förstås 
viktiga att känna till liksom tillsatser, vars 
negativa hälsoeffekter uppmärksammas 
alltmer. 

Vi vänder oss till Statens folkhälsoinstitut, 
eftersom tobaksföretagen och importör-
erna enligt 3 § tobaksförordningen med 
stöd av 16 § tobakslagen är skyldiga att 
årligen rapportera till er vad de tillhanda-
håller för tobaksvaror i Sverige, vad dessa 
innehåller samt varför ingredienserna 
behövs. Ni har också till uppgift att sprida 
information om detta till konsumenter. 
Då vår organisationsidé bygger på att vi 
inte röker, kan man kanske undra om vi 
är tobakskonsumenter. Jo, vi känner oss 
i varje fall som rökkonsumenter, när vi 
tvingas röka passivt. 

Vi är införstådda med att ni är 
förhindrade att lämna ut uppgifter, som 
utgör företagshemlighet. Det kan ju röra 

sig om ingredienser, som förbrukas eller 
späds ut mycket under varans tillverkning. 
Det avgörande är vilka ämnen, som finns 
kvar i den färdiga tobaksvaran och i vilka 
halter, om de har effekter på användarens 
eller omgivningens hälsa eller inställningen 
till tobak.

Som svar på detta brev vore jag tacksam 
för följande upplysningar:
• Ungefär hur många tobaksvaror av olika 
märken och typer har tillverkare och 
importörer rapporterat till er? 
• Vilka ingredienser och kvantiteter av 
dessa bedömer ni att ni kan lämna ut 
uppgifter om?
• Då antalet rapporterade alster förmodas 
vara betydande, kan vi utgå från ett urval 
av vissa märken eller varugrupper. Går 
det bra med kommersiella namn, eller bör 
vi använda något annat identifikationssätt 
vid förfrågan?
• Tar ni ut någon avgift av den, som begär 
informationen, och hur ser i så fall taxan 
ut?

Med vänliga hälsningar
Gert Essle

Statens folkhälsoinstitut

Vår yngsta medlem i styrelsen
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Statens folkhälsoinstitut

I förra numret av VISIR-Aktuellt gavs en 
sammanställning av det globala läget, 
främst när det gäller rökfria restau-
ranger och barer, men även av andra 
restriktioner. Hela listan togs dock inte 
med då av utrymmesskäl. Här kommer 
del 2 av totalt 3. Vi tackar vår medlem i 
Lund Lars Claesson, som hade föreslagit 
denna information i vår tidning.

Fakta kommer från www.tobaksfakta.se 
som har en mer fullständig lista och upp-
daterar den fortlöpande.

RöKFöRBUD MeD
VISSA UnDAnTAG

pOLen - En ny tobakslag trädde 
omgående i kraft i maj 2010. Lagen ger 
rökfria arbetsplatser och kommunikationer, 
med rökförbud även på tågperronger, 
buss- och spårvägshållplatser. Det är 
rökförbud även på lekplatser och bad-
stränder. Restaurangerna får däremot 
undantag i form av rökrum, om de har 
flera rum. Ägarna till restauranger mindre 
än 100 kvadratmeter får själva bestämma 
om de vill ha rökning eller inte. Kommuner 
har rätt att lokalt införa mer långtgående 
restriktioner. Det har också skett i de 
större städerna, och Gdansk införde rök-
förbud på de fem största stränderna från 
juli 2009. 
pORTUGAL - Rökförbud från 1 januari 
2008 i de flesta lokaler och utrymmen 
där allmänheten har tillträde. Nytt beslut 
i juni samma år innebar en uppluckring 
av lagen. Enligt det första beslutet skulle 
rökning helt förbjudas på restauranger, 
barer och diskotek som är mindre än 100 
kvadratmeter. I juni ändrades det till att 
ägarna själva får bestämma om de ska ha 
rökförbud eller inte. För serveringar större 
än 100 kvadratmeter kvarstår rökförbu-
det, men de har rätt att inrätta avskilda 
rökutrymmen på högst 30 procent av 
serveringsytan. 
RUMänIen - Rökförbud i alla typer av 
inomhuslokaler där allmänheten har till-
träde. Avskilda rökrum får dock inrättas, 
även på serveringar.
RySSLAnD - I juli 2009 beslöts i Moskva 
att förbjuda rökning i barer och på privata 
klubbar. En buffertzon på sex meter gäller 

vid entréerna. Nationellt gäller rökförbud 
på arbetsplatser, i skolor och på sjukhus, 
men med möjlighet till markerade 
rökutrymmen. Rökförbud på flyg, tåg 
och i kommunal lokaltrafik. Restauranger 
ska ha markerade rökfria zoner, men utan 
krav på skiljevägg.
SCHweIz - En nationell lag om rökför-
bud i serveringar, offentliga lokaler och 
på arbetsplatser trädde i kraft 1 maj 2010. 
Lagen tillåter undantag som att rökrum 
får inrättas och att restauranger mindre 
än 80 kvadratmeter själva får bestämma 
om de ska tillåta rökning eller inte. I 
18 av landets 26 kantoner förändrar den 
nationella lagen ingenting. De tillämpar 
redan restriktioner mot rökning i offentliga 
lokaler. Kantoner med strängare lagar än 
den nationella får fortsätta att tillämpa 
sina egna lagar. 
SeRBIen - En ny tobakslag trädde i kraft 
i november 2010. Rökning är förbjuden i 
statliga byggnader, i skolor och lokaler för 
hälso- och sjukvård. Även lokaler för kultur 
och sport blir rökfria. Serveringar mindre 
än 80 kvadratmeter får själva bestämma 
om de vill ha rökare eller ej, medan server-
ingar större än så måste ha rökfria avdeln-
ingar på minst hälften av serveringsytorna.
SpAnIen - Parlamentet beslutade i juni 
2010 att skärpa tobakslagen så att alla 
restauranger och barer blir rökfria inom-
hus från 1 januari 2011. Förbudet gäller 
också arbetsplatser och tunnelbanor. Det 
tidigare rökförbudet infördes i januari 
2006 och omfattade restauranger och 
barer större än 120 kvadratmeter. Dessa 
har möjlighet att inrätta rökrum. Server-
ingar med mindre än 120 kvadratmeters 
serveringsyta får själva bestämma om de 
ska tillåta rökning eller inte, men de ska ha 
tydliga skyltar som visar vad som gäller. 
THAILAnD - Rökförbud på restauranger 
med luftkonditionering sedan 2002. Från 
11 februari 2008 råder rökförbud även i 
icke luftkonditionerade restauranger, fast det 
där är tillåtet att inrätta rökrum. Det vidgade 
förbudet omfattar även barer, pubar och 
nattklubbar. På uteserveringar måste det 
finnas markerade särskilda utrymmen för 
rökare och icke rökare. I februari 2010 
tillkännagavs en förordning som ska leda 
till helt rökfria serveringar och offentliga 

lokaler och områden som parker och 
idrottsarenor. Rökrum förbjuds helt i alla 
lokaler där allmänheten har tillträde. 
TURKIeT - Ett rökförbud i offentliga 
miljöer började gälla den 19 maj 2008. 
Kaféer och restauranger fick tiden fram till 
19 juli 2009 på sig att införa förbudet, utom 
de serveringar som är belägna i gallerior och 
köpcentra, där förbudet gällde med en 
gång. Till de områden utomhus som har 
rökförbud hör idrottsarenor, skolgårdar 
och lekplatser. Förbudet omfattar även 
rökning med vattenpipa.
TySKLAnD - När ett rökförbud på server-
ingar började gälla i Nordrhein-Westfalen 
och Thüringen 2008 hade samtliga de 16 
delstater som ingår i förbundsrepubliken 
lagar som förbjuder rökning i offentliga 
lokaler, inklusive serveringar, där dock 
rökrum får inrättas. Det är fritt fram 
för rökare även i öltält vid t ex oktober-
festen. Men efter en folkomröstning juli 
2010 gjordes undantag för konstnärlig 
verksamhet och privata klubbar. Många 
serveringar beslöt då att vara konsnärliga 
eller privata klubbar! - En kampanj för att 
få en likartad och fungerande lagstiftning i 
hela Tyskland inleddes i juli 2010. 

pLAneRADe RöKFöRBUD
IRAK - Regeringen planerar ett rökförbud 
enligt västlig modell på restauranger, barer, 
kaféer och klubbar. Förbudet ska gälla 
även i såväl staliga byggnader som på privata 
arbetsplatser. Böter på motsvarande mellan 
2 500 och 4 200 dollar vid brott mot för-
budet planeras. Parlamentetsvalet 2005 
medförde att många såväl shiiter som 
sunniter som är mot rökning av religiösa 
orsaker valdes in. Det gör att chansen är 
stor att regeringens förslag godkänns av 
parlamentet. 
KInA - Peking planerar ett rökförbud i 
offentliga lokaler, utan tillstånd att inrätta 
särskilda rökrum. Shanghai satsar tillsam-
mans med sju andra provinshuvudstäder 
på ett  projekt med internationellt stöd för 
rökfria inomhusmiljöer. Samtliga städer 
är betydande kommersiella centra i Kina.
Källa: www.tobaksfakta.se

Carl-Olof Rydén

RökFRIa SeRVeRINGaR     del 2 

Allt fler länder, delstater, provinser och städer runt om i världen 
inför lagar och bestämmelser mot rökning i offentliga miljöer.
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Nytt från och med detta nummer är 
kolumnen EN FRÅGA där vi ställer 
en aktuell fråga till ett antal barn/ung-
domar. Passa även på att delta i vår CD-
tävling och vinn en skiva med Kråkan 
& Busarna. Tävlingar med fokus på 
barnmusik kommer från detta nummer 
vara ett självklart inslag. Vi tycker det 
skall löna sig att var medlem i VISIR! 
Vad tycker du?

Tankar och funderingar inför framtiden 
tas gärna emot av mig som från och 
med februari även är ordförande för 
VISIR i Stockholm-Uppsala. Ett upp-
drag som både är spännande och som 
jag tar på fullaste allvar. Med VISIR in 
i framtiden!

Anders Ågren i 
Kråkan & Busarna 
skriver autografer i 

Sandviken.
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Nytt år betyder nya utmaningar för

Barnens sidor! 

Conny

Det var fest med saft och kakor och massor
av musik när Sandvikens stolthet Kråkan 
& Busarna hade releasefest på hemma-
plan.
Massor av barn och vuxna hade slutit upp 
för att uppleva CD-släppet av deras tredje 
skiva ”En jätteliten låg hög”. På utsatt tid 
startade ett till synes avslappnat gäng med 
låten ”Stellan i Hörnet”.

Publiken var med från start och redan 
under andra låten ”Nu skall vi dansa” så 

sjöng och dansade barnen med i låtarna. 
Härligt det funkade igen! Borde bandet ha 
tänkt, för lite nervösa borde de ändå ha 
varit inför sitt nya släpp. Bandet har sedan 
den fina grammisnominerade skivan 
”Gagga” 2006 lirat mycket och gjort sig 
ett namn i barnmusikkretsar i Sverige som 
ett duktigt liveband. Så visst fanns det en 
del att leva upp till denna eftermiddag.

Körerna satt där de skulle och bandet 
strålade av spelglädje och såg lyckliga ut 
när de framförde låtar om barn som har 
svårt att sitta still, skattkartor och en sur 
faster som hette Ella. Det hela lät mycket 
proffsigt och ljudet var helt perfekt. Krå-
kan alias Anders Ågren har tillsammans 
med sina busar utvecklats till ett barnband 
där alla medlemmar bidrar med låtidéer 
och galna upptåg på scenen. Linda Dahl är 
lysande när hon sjunger solo i låten ”Har 
inga skor” och tar även plats under låten 
”Myggan” som är busig och bra. Men frå-
gan är om Olle Johansson ändå inte tar 

priset när han sjun-
ger på ”En jätteliten 
låg hög” och barnen 
kiknar av skratt när 
Mathias Dahl mitt i 
låten sätter en napp 
i munnen och visar 
vad han gjorde när 
han satt på toa! Succé 
i publiken och låten 
känns redan som en pärla.

Live blir de nya alstren mer avskalade 
än på skiva och texterna kommer fram 
fint. Låtarna är genomarbetade med bra 
texter och funderingar. Medlemmarna är 
även snabba att snappa upp vad barnen 
får för tankar och funderingar mellan 
låtarna. En fin egenskap som fler barn-
artister borde ta efter.

De klarar det hela med bravur med 
andra ord. Fyra (4) skyltar blir betyget.

Conny Carlsson

Niklas Bergqvist, 14 årStuderande Ormkärr, Stockholm
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Feliks Sundman Ström, 14 år

Studerande Vårberg, Stockholm
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Leo Kaarre, 17år
Studerande Vårberg, Stockholm
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-För att de är inte bra för hälsan.
Jag spelar fotboll och man kan 
få sjukdomar.

-Har rökt förut men kände att de var 
nog. Kände att kroppen inte ville ha 
några mer cigaretter. Mina vänner 
har hjälpt mig att hålla mig borta 
från att röka.

-Hum. Röka vill man det? Det är 
nog det äckligaste jag vet!

Plats: Sandvikens Folkbibliotek, Ljushallen
Publik: Fullsatt, runt 150 personer
Längd: 32 minuter
Antal låtar: 9
Mest drag: Under låten Fort Fort Fort
Mest anmärkningsvärt: Den härliga spelglädjen 
och att bandet är så samspelt på scen.

Conny Carlsson, barnredaktör
nosmokers@telia.com

tel. 0733-74 78 60

Vad roligt att Ni läsare 
verkar gilla sidorna. Tack 
för all feedback jag få

tt 
genom mail, telefonsamtal 
och ryggdunkningar sedan 
förra numret. Nu gör jag 
allt för att sidorna sk

all bli 

ännu bättre.

Varför röker inte du?
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Barnmusik med känslor för hela familjen 
levererade Anders & putte (alias Anders 
Lundin och Lars in de Betou) med band 
denna eftermiddag.
På en alldeles för stor scen gör bandet 
entré och redan från start är publiken 
med genom handklappning och allsång. 
Val av arena kan diskuteras då konsert-
huset känns som ett skrytbygge med höga 
biljettpriser och är till på köpet riktigt 
fult. Nåväl att just känsliga låtar står på 
repertoaren är ingen tillfällighet då duon 
Anders & Putte sedan de hyllade skivorna 

(Känsliga bitar, 1999) samt den grammis-
vinnande skivan (Mycket känsliga bitar, 
2004) blivit något av förespråkarna av
känsliga låtar för barn. Men det är inte 
bara barnen som njuter av bra stämstång 
och roligt mellansnack, nej även vuxna 
sitter och småmyser och sjunger med i 
låtarna.

Känslorna känns äkta liksom dialogen 
mellan Anders & Putte på scenen. De t 
är kul att se att grabbarna har så roligt 
tillsammans. Kerstin Ryhed (kör) är när 
hon tar för sig riktigt bra. Det är hon som 
oftast får igång publiken och under låten 
”Jag klarar vad som helst” får hon hela 
publiken att stå. Hennes solosång är rik-
tigt bra samt hennes stämsång under de 
andra låtarna.

När det gäller resten av bandet så 
spelar visserligen basisten och trummisen 
tight men är lite småtråkiga på scenen. 
Titt som tätt läser de noter och basisten 
rör sig inte mer än nödvändigt. Då är det 
tur att Kerstin tar tag i prylarna så barnen 
får uppleva lite energi från scenen tillsam-
mans med Puttes lek på keyboarden och 

Anders glädje när han drar sina vitsar och 
gitarriff. 

Men detta gör tyvärr att helhetsintrycket 
naggas något i kanten tillsammans med 
att konserten är lite för lång. Flera barn 
tröttnar mot slutet. Men tre (3) starka 
skyltar blir betyget.

Conny Carlsson

Barn KRYSS NR 2

Barnens sidor

Anders och Putte live i Uppsala

Känslig barnmusik med Anders & Putte!

Plats: Uppsala Konsert & Kongresshus, Uppsala
Publik: Drygt 300 personer Längd: 58 minuter
Antal Låtar: 13
Mest drag: Bra allsång under låten Hjälpsam - 
Jajjemän
Mest anmärkningsvärt: Att gänget kan turnera 
utan nytt skivsläpp sedan 2004.

ny har du chansen att vinna Kråkan & Busar-
nas alldeles purfärska grammisnominerade 
CD-skiva ”en jätteliten låg hög”.
Vi lottar ut fem skivor som är signerade av hela 
bandet!
För att vinna behöver du svara på följande fråga:

Från vilken svensk stad kommer 
Kråkan & Busarna?

De fem första vykorten med rätt svar som 
inkommer till kansliet vinner varsin skiva. Märk 
vykortet ”CD-Tävling” och senast 20 maj 2011 
behöver vi ditt svar.
Namn på vinnarna 
meddelas i  nästa 
nummer av VISIR 
Aktuellt. 

CD
Tävling!

Lycka till! kRYSS TÄVLING Den först öppnade rätta lösningarna vinner en bok. 
Skriv ned ordet som du får fram i de gula rutorna på ett vykort och skicka 
med ditt namn och adress senast den 20/5-11 till kansliet. Namn på vinnaren 
meddelas i nästa nummer av VISIR Aktuellt. Lycka till!
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VISIR i Göteborg hade ingen utåtriktad aktivitet under 
tobaksfria veckan 47, utan deltog istället med en mont-
er, såsom 2008, under vecka 48 på  "Läkarstämman i 
Nordstan". Den anordnades för allmänheten av Sven-
ska Läkaresällskapet och Miljöförvaltningen i Göte-
borg. Vi samarbetade som  tidigare med läkemedelsfirman 
Pfizer, som hade två spirometrar i verksamhet med till-
hörande specialutbildade sjuksköterskor. Allmänheten 
hade där möjlighet att göra spirometerprov gratis. 

Vid avvikelse från normalvärden kunde de få råd 
om vidare behandling och uppföljning av sköterskor. 
Om så önskades fick de även råd av VISIRs läkare i 
omedelbar närhet, omgående och kostnadsfritt.. Detta 
uppskattades mycket av av ett 15-tal konsulterande 
personer. Vi informerade vidare om VISIR och dess 
verksamhet och delade ut material. 

Bengt Rosengren

VISIR på läkarstämman 
i Göteborg

Årsmöte Stockholm i Hälsans Hus 20 februari 2011. Magnus Bäckström föreläste. Till höger styrelsen 2011, Stockholm-Uppsala
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Bilder från årsmötet 20 februari 2011
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VISIR nyckelband
10 kr/st+ porto
Gratis för medlemmar (max 4st/medlem)
Kontakta kansliet för beställning
tel: 08-591 282 11 eller e-post: visir@telia.com

Tips!
i spanien har man ju glädjande nog infört rökförbud på restauranger och 
barer. Dessutom delar man gratis i tobaksaffärerna ut "cigarettpa-
ket",  dvs askar avsedda att stoppa fimparna i. Man får inte kasta 
fimpar på badstränder, i parker etc.

Kanske vore bra även här?

Vinnare korsordstävling nr 19!
Anna-Greta pettersson, öReBRO

Olof ejstes, MORA
Lars Claesson, LUnD

Blomstercheck och stort grattis till Er!

MAnUS STOpp! VISIR Aktuellt nr 2-11 27 maj. 
Välkommen med idéer, text och bilder till kansliet!

Glöm inte att kolla in hemsidan!
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VISIRs 20: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 20/5-11 till kansliet. Namn på vinnarna meddelas i nästa nummer av VISIR Aktuellt. Lycka till!

Namn:

Adress:

Postnr/ort:

Leilis
korsord



 

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

Riksförbundet VISIR 
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

Inbjudan till VISIRs förbundsmöte 2011
14-15 maj

Deltagaravgift: 300:- för lördagen, 100:- för söndagen, 350 kr för båda dagarna. 
Fullständigt program kommer inom kort på vår hemsida www.visir.a.se. 

Anmälan kan ske per post till kansliet, per telefon 08-591 282 11 eller per mail till visir@telia.com  
Delta i ett roligt, spännande och viktigt möte. Vad ska VISIR göra i framtiden?

Motionera gärna till förbundsmötet och lägg fram dina förslag!

Sista motionsdag 4 april. Senaste anmälningsdag är den 17 april. 

Lördag 14 maj 
12.00 Lunch på en trevlig restaurang i Gamla Stan.
 Spännande utflykt i Stockholms omgivningar.
 Dagen avslutas med en gemensam middag.

Söndag 15 maj 
09.00-11.00 Förbundsmötesförhandlingar, Hälsans Hus
11.00-11.30 Kaffe och fruktstund
11.30-12.30 Information om aktuella tobaksfrågor
12.30-13.30 Gemensam lunch

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


