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Förbundsordföranden har ordet

Dick Jansson
Förbundsordförande i VISIR

Glad och tobaksfri sommar!

VISIRs årliga förbundsstämma har 
genomförts i Stockholm den 14 - 15 maj. 
Försommarvädret var fantastiskt med 
strålande sol! Besöket på Postmuseet och 
den två timmar långa båtresan med sak-
kunnig guidning på Stockholms vatten 
blev mycket uppskattade programpunk-
ter.

Som vanligt var också själva stämman 
välorganiserad och innehållsrik med en 
folkbildande föreläsning och en engag-
erad diskussion om VISIRs framtid. För 
det organisatoriska arbetet framförs ett 
varm tack till förbundsexpeditionens 
Ragnhild Berglund och Ulla Palmgren. 
Jag vill också tacka mina styrelsekamrater 
för ett gott arbete och inte minst alla akti-
va medlemmar i VISIR, som kommit till 

stämman och aktivt deltog i diskussionen.
Det statliga folkhälsoinstitutet har min-

skat sitt ekonomiska stöd till vår organi-
sation. Det innebär att VISIR:s framtida 
verksamhet får diskuteras utifrån ett nytt 
läge. Många synpunkter och konstruktiva  
förslag kom också från deltagarna. Hur 
kan vi rekrytera fler medlemmar, finns 
möjligheter att söka EU bidrag?

Arbetet mot tobak, inte minst i ideel-
la organisationer, måste fortsätta och 
förstärkas!  Aktuella rapporter visar att 
över 40% av tjejerna i gymnasiets årskurs 
två röker regelbundet! Fortfarande rök-
er en miljon svenskar. Tobaken är den 
största enskilda orsaken till ohälsa. Stora 
mänskliga och gemensamma värden kan 
räddas med ett minskat tobaksbruk!

Stämman ställde sig bakom en rad 
krav efter en motion från Per Erik Lind-
gren, Enskede. Det gällde rökfrihet på 
uteserveringar, skolgårdar, lekplatser, 
idrottsarenor, kyrkogårdar, drastiska 
bilder ur verkligheten på tobakspaket. 
Folkhälsoinstitutet måste återfå rätten att 
bedriva opinionsverksamhet – och vårt 
land ska ligga i spetsen vad gäller lagstift-
ning mot tobak.

Vår dokumentation av rökfria 
uteserveringar och bostadsområden 
fortsätter. Hittar du lyckade eller skräm-
mande exempel? Hör av dej till oss, gärna 
med bild! Så kan vi ta in det i tidningen.
Glad och tobaksfri sommar!

Dick Jansson
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Snuskonferens i Stockholm
redogjorde för 
vad man kunde 
mäta om snusets 
påverkan på den 
fysiska prestations-
förmågan. En norsk 
undersökning av 
infanterirekryter 
visade att snusare 
hade en ökad före-
komst av muskel- 
och skelettskador 
oberoende av ålder 
och fysisk form. 
Detta innebar en relativt ökad belastning 
på känslig stödjevävnad och försenade 
läkning av skador. 

Ekbloms egna undersökningar av 
experimentella snusare visade förhöjda 
mätvärden på blodtryck och blodkoles-
terol men ingen ändring av serumglykos. 
När snusarna upphörde med snuset sjönk 
blodtrycket, vikten gick upp och det blev 
en tendens till ökad syremättnad. Någon 
förändring av leverenzymer kunde inte 
påvisas och ej heller något samband 
mellan snuskonsumtion och  mätbara 
idrottsresultat, något som hade varit av 
stort intresse. 

Sven Arver talade om snus och sam-

”Snus - en del av tobaksproblematiken” 
var titeln på en konferens som hölls i 
Stockholm i slutet av förra året av Stat-
ens Folkhälsoinstitut i samverkan med 
Svenska Läkaresällskapet. Jag var där 
som representant för VISIR. 

Syftet var att belysa vad vi idag vet om 
snusets hälsorisker och om snus bidrar till 
att färre röker. Flera studier presenterades 
tillsammans med tidigare forskningsresul-
tat inom dess områden och med interna-
tionella erfarenheter. 

Margareta Troein, ordförande i Sven-
ska Läkaresällskapet och Åsa Lundquist, 
projektledare i Nationella Tobaksupp-
draget, Statens Folkhälsoinstitut, höll 
inledande anföranden.

Paul Nordgren talade om utvecklingen 
av snus i Sverige. Han nämnde att snus 
började användas i början på 1800-talet 
och nådde ett maximun 1920 för att sedan 
minska till ett minimum 1968. Sedan har 
det ökat igen till samma höga nivå 2005. 
Speciellt oroande är det att snusning ökar 
bland ungdom.

Hans Gilljam beskrev Europeiska kom-
missionens rapport med slutsatser. 

Björn Ekblom, professor vid Gymnas-
tik-och Idrottshögskolan i Stockholm, 

band med reproduktiv hälsa och sexuell 
funktion. Han framhöll risken för erek-
tionsbesvär.

Ronny Wickström belyste snusning hos 
gravida kvinnor och frågan hur det går för 
barnet. Snusning innebar en ändring av 
hjärt- och andningsregleringen samt min-
skade antalet nervceller i centrala nervs-
ystemet, vilket försenade dess mognad. 
Snusning förekom mest hos mödrar mel-
lan 20 och 35 år och medförde ökad fos-
terdöd och ökat antal för tidigt födda. 

Rosita Galanti talade om ungdomar 
och snus: Oskyldig vana eller ny bana till 
beroende? 

Marcus Monafo talade om faktorer 
som påverkade tobaksberoende: Relevans 
för skademinskning. Han nämnde att en 
pris snus verkade snabbare än nikotin-
preperat, som han ansåg för dyra. 

Paul Nordgren återkom sedan med 
myter och fakta om snus. Det är sant att 
rökning är farligare än snus, men är detta 
relevant?

Gunilla Bolinder presenterade sedan 
framtidsfrågor som krävde svar och 
Göran Pershagen summerade dagens pres-
entationer.

Bengt Rosengren

Bengt Rosengren

Lisa Carvajal, 15 årStuderande Moskva, Ryssland
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Joel Karlsson, 14 år
Studerande Visby, Gotland
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Amanda Hedman, 18 år

Studerande Solna
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-Onödigt och inte bra för hälsan. 
Kostar mycket pengar.

-Jag har inget behov av det. Plus att 
min mamma jobbar med cancer-
patienter och jag vill verkligen inte 
hamna i deras sits.

-Min pappa har rökt sedan han var 
18 år och därför har jag växt upp 
med en som röker. Jag har sett vad 
det gör mot en och vill inte hamna 
där själv.

Varför röker inte du?
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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
Man hör ofta om undersökningar som 
tyder på ökad risk för rökare av än den 
ena och än den andra sjukdomen. Att 
rökning ger lungcancer och hjärtinfarkt 
har vi vetat länge, och de senaste åren 
har man talat om en annan lungsjuk-
dom, KOL. Men hur är det med andra 
sjukdomar? Det vore bra att få en aktuell 
översikt.

Gammal VISIR-are

Svar
Rökning ger upphov till allt fler sjukdomar 
och ökar risken att insjukna i exempelvis 
MS, multipel skleros. Risken att insjukna 

i MS ökar med 60% för den som röker. 
Risken att insjukna i ledgångsreumatism, 
reumatoid artrit, ökar med hela 300% för 
rökaren. Det har visats att även risken att 
insjukna i Alzheimer ökar för rökare men 
här har man ännu inte klarlagt hur stor 
riskökningen är.

Allmänt sett har rökaren 5-6 fler år 
av ohälsa än icke-rökaren. En stor bidra-
gande faktor är att risken att drabbas av 
åderförkalkning eller atheromatos ökar 
vid rökning, liksom alla följdsjukdomar 
som hjärtinfarkt. 

Vidare bidrar rökningen till ålders-
blindhet och nedsatt luktsinne och hör-
sel. Charmlöst nog ökar rökningen även 

Frågespalt

fråga doktorn
KeRSTIn STRöM SVARAR på LäSARnAS FRåGOR

Här kommer den sista delan av sam-
manställningen av det globala läget  när 
det gäller rökfria restaurager och baren 
Vi tackar vår medlem i Lund Lars Claes-
son, som hade föreslagit denna informa-
tion i vår tidning.

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

UnGeRn - Här gäller i princip rökförbud 
i de flesta typer av offentliga lokaler sedan 
1999 utom i särskilt avsatta rökutrym-
men. Lagen är inte så tydlig. Ofta är det 
bara skyltar om rökfritt på några bord 
intill andra bord där rökning är tillåten. 
En tidigare politisk överenskommelse 
att införa fullständigt rökförbud från 1 

januari 2009 revs upp i november 2008. 
Regeringen uppger att den i stället satsar 
på varningsbilder på cigarettpaketen och 
på höjda skatter.
USA - Sex delstater har förbjudit rökning i 
restaurangerna, men tillåter rökning i bar-
er och i några fall i kasinon, eller i delar 
av kasinon. Tennesse har rökförbud på 
serveringar, men tillåter rökning i restau-
ranger med alkoholtillstånd om det finns 
en åldersgräns för gästerna. Detsamma 
gäller Arkansas som har rökförbud på alla 
arbetsplatser, inklusive restauranger och 
barer, med undantag för serveringar med 
alkoholtilllstånd som tillämpar en ålders-
gräns på 21 år. Den ledande tobaksstaten 
Virginia har beslutat att rökning i restau-
ranger och på barer efter 1 december 2009 
får ske endast i lokaler med väggar som 

separerar rökutrymmena, och på privata 
klubbar.
öSTeRRIKe - Från 1 januari 2009 gäller 
en lag som begränsar rökning till avskil-
da rökrum på större restauranger, medan 
ägarna till små lokaler själva avgör om 
de vill ha rökning eller inte. Det senare 
gäller serveringar med ett rum upp till 50 
kvadratmeter. I något större lokaler, upp 
till 80 kvadrat, ska ett avskilt rökområde 
inrättas om en ombyggnad kan göras 
lagenligt. Större serveringar får tillåta 
rökning i avskilda utrymmen på högst 50 
procent av serveringsytorna. Inrättandet 
av rökrum blir också en förhandlingsfråga 
mellan ägare och fack. 
Källa: www.tobaksfakta.se

Carl-Olof Rydén

RökfRIa SeRVeRIngaR    del 3

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

risken för tandlossning och impotens.
Vad gäller cancer och rökning är det 

ju väl känt att både egen och andras rök 
kraftigt ökar lungcancerrisken. Mindre 
känt är kanske att rökningen även ökar 
risken för cancer i munhålan, matstru-
pen, bukspottkörteln, livmoderhalsen och 
urinvägarna liksom njurarna. Röken inne-
håller ett 90-tal olika cancerframkallande 
ämnen däribland arsenik och vätecyanid.

Ytterligare sjukdomstillstånd som rök-
ningen bidrar till är psoriasis, diabetes, 
KOL, struma och nedsatt immunförsvar.

Kerstin Ström
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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 08-669 81 58
www.teachersagainsttobacco.org

Läkare mot tobak
tfn 08-669 81 58

Sjuksköterskor mot tobak
tfn 08-669 81 58

Stiftelsen Laryngfonden
tfn 08-655 40 01

Farmaci mot tobak
tfn 08-669 81 58

Tandvård mot tobak
tfn 08-669 81 58
www.dentistryagainsttobacco.org

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

nätVeRket För tObakSpReVentIOn

I mitten av april månad tog skolsköter-
skan på Rönnowskolan i åhus, Yvonne 
Käll, kontakt med mig om ett projekt 
man skulle genomföra på skolan. pro-
jektet, som heter SMART, går ut på att 
skolungdomar skriver kontrakt på att 
avhålla sig från tobaksbruk intill sista 
skoldagen i årskurs 9. Meningen är att 
skolungdomar skall inspireras till en 
livslång tobaksfrihet.

SMART-projektet är ett nätverk för verk-
samheter som arbetar drogförebyggande. 
Projektet har startats i samverkan mellan 
Statens Folkhälsoinstitut och Socialstyrels-
en. SMART står för ”smartare miljömål” 
och när det gäller skolan och tobaksbruk 
så står det för ”ett smartare val”. Skolsköterskan Yvonne Käll informerar om SMART-projektet och delar 

ut VISIRs nyckelband.

Tobaksfrihet i skolan

VISIR var inbjudet som spon-
sor och medverkande i projektet. 
Vi stod för gåva av nyckelband 
och informationsmaterial till elev-
erna. Företagare på orten sponsrade 
med varor, förmåner och rabatter i 
affärer.

Skoleleverna skrev på ett kon-
trakt, som bevittnades av måls-
man och lärare, att avhålla sig 
från tobaksbruk fram till och med 
avgångsdagen i årskurs 9. De som 
skrev kontrakt var från årskurs 6 
till 8.  Kontraktsskrivarna fick ett 
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ID-kort som berättigade till förmåner hos 
sponsorerna. 

Kontraktsskrivardagen torsdagen den 
12 maj 2011 mellan klockan 16:00 – 
18:30, i närvaro av behjälpliga lärare och 
sponsorer, skrev 90 av 130 möjliga elever 
på. Ytterligare elever som ej hade tillfälle 
att närvara den dagen, skrev på kontrakt 
efterföljande dagar. VISIR:s representant 
vädjade genom lokalpressen andra skolor 
i Kristianstads kommun att följa exemplet 
med kontraktsskrivning mot tobaksbruk.

Inge Zweiniger
Här ser vi en elev på Rönnowskolan skriva 

kontrakt om att avstå från tobak.
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Vi samlades lördagen den 14 maj och bör-
jade med ett socialt arrangemang, besök 
vid Postmuseet på Lilla Nygatan i Gamla 
stan. Vår guide hette Hedvig och berät-
tade engagerat om Postverkets långa his-
toria från 1600-talet och framåt. Vi fick se 
transportmedel som diligens och postbåt, 
de första svenska frimärkena från 1855, 

Förbundsmöte i Stockholm
världens äldsta frimärkssamling från 
slutet av 1850-talet och mycket annat. 

Vi fick också höra historien om hur 
världens mest unika och värdefulla 
frimärke, den gula treskillingen kom till. 
Den är ett feltryck som bara finns i ett 
exemplar, men tyvärr inte i museets ägo. 
Sedan fick vi lunch i museets restaurang, 
som heter just Treskillingen.

Ytterligare en social aktivitet var en 
båttur under stadens broar. En sightsee-
ingbåt tog oss från Nybrokajen genom 
”slussen vid Slussen” och förbi Stad-
shuset, Münchenbryggeriet, Rålambshov, 
Essingeöarna och bort till Fredhäll. Sedan 
vidare till Reimersholme, under Årsta-
broarna vid Årsta holmar, genom Ham-
marbyslussen och Hammarby kanal, runt 
Danvikstull och förbi Saltsjökvarn och 
Kvarnen Tre Kronor. Kvarnarna inrym-
mer numera andra aktiviteter.

Sista delen av turen gick längs 
Djurgården med Manilla, Waldemarsud-
de, Skansen och Gröna Lund, och så längs 

Strandvägen till utgångspunkten. Ja, det 
var en tur att minnas, och tur med vädret 
hade vi också. Väderprognosen tidigare 
i veckan var dålig, men det blev sol och 
klart bättre än utlovat.

Söndagen var vikt för förhandlingar. 
För mötet valdes Sven Kinnander till ord-
förande och Gert Essle till sekreterare. 
Sven som är vår kassör redogjorde för det 

Vår guide på Postmuseet var Hedvig, 
berättar här något med en post-

diligens i bakgrunden.

Stockholmsvy

Gert Essle, Dick Jansson, Gerd 
Gahne och Folke Frendin på 

plats för en båttur.

Riksförbundet VISIR håller förbundsmöte varje år. Vi har vanligen vartannat möte 
i Stockholm och vartannat ute i landet. Förra året hade vi ett underbart möte i 
vacker miljö på öland. I år blev det alltså Stockholm. Förbundsförhandlingarna 
hölls förstås i Hälsans Hus på Södermalm, där vi också har vårt kansli.
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ekonomiska läget, som är rätt bekymmer-
samt. 

VISIR hotas av nedskuret anslag från 
Folkhälsoinstitutet. Minskningen är 
mycket betydande och går inte alls ihop 
med regeringens uttalade ambitioner att 
satsa resurser på att få ned rökningen och 
annat missbruk. Man har även framhållit 
frivilligorganisationernas betydelse. Men 
om anslaget mer än halveras så är det 
tveksamt om vi kan ha kvar vårt kansli, 
och därmed hotas vår existens.

Mötet var överens om att vi inte ska 
ge upp utan undersöka alla möjligheter 
att få in medel till fortsatt verksamhet. 
Uppvaktning hos Folkhälsoinstitutet eller 
rentav departementet, eller möjligheten att 
få något EU-bidrag bör undersökas.

Verksamhetsberättelsen, revisorernas 
berättelse och frågan om ansvarsfrihet 
var snart avklarade. Bo Hellgren föredrog 
valberedningens förslag till ny styrelse. 
Det blev omval på tunga poster som ord-
förande Dick Jansson, kassör Sven Kin-
nander och sekreterare Gert Essle. Nya i 
styrelsen blev som ersättare Per-Erik Lind-
gren och Christer Asp.

Sista punkt på söndagens program var 
ett föredrag av Olle Sjögren, som arbetar 
vid Länsstyrelsen i Stockholm som projek-
tledare för det tobaksförebyggande arbe-
tet där. Detta är en frukt av regeringens 
tobaksuppdrag. 

I målsättningen för detta ingår att alla 
ska få en tobaksfri livsstart från 2014, en 
halvering till 2014 av antalet ungdomar 
under 18 år som börjar röka eller snusa, 
en halvering till 2014 bland de grupper 
som röker mest samt slutligen att ingen ska 
ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.

Olle Sjögren har en lång verksamhet 
av arbete mot tobaken bakom sig. Han 
engagerade sig tidigt i VISIR och var aktiv 
i vårt ungdomsförbund på 1980-talet och 
i En rökfri generation. Han arbetade med 
tobaksfrågor på Folkhälsoinstitutet ett 
antal år. Sedan 2010 är han anställd vid 
Länsstyrelsen för att arbeta med att före-
bygga tobaksbruk. 

Olle gav oss en stimulerande inblick 
i det arbetet. Han redovisade siffror på 
hur många som idag är dagligrökare och 
dagligsnusare i vårt land och att en miljon 
svenskar har slutat röka sedan 80-talet. 

Tyvärr har många börjat under samma 
tid, vilket är en stor utmaning. 

Undersökningar har visat att varan-
nan person under 18 år trots sin ungdom 
kan köpa tobak. Olle Sjögren framhöll att 
vi ska ha ett kulturellt synsätt med inne-
börden att tobak och ungdom inte går 
ihop. Det kan vi vara överens om, och 
med detta avslutades årets förbundsmöte.

Arne Stråby

VISIR:s ordförande Dick Jansson 
(till höger) med sekreteraren Gert 

Essle vid sin sida.

Från VISIR:s förbundsmöte i 
Hälsans Hus.

Per-Erik Lindgren 
blev ny i styrelsen.

Olle Sjögren berättade stimulerande om 
sitt arbete med tobaksprojektet vid Läns-

styrelsen i Stockholm. Här slår han ett 
slag för rökfri arbetsmiljö.

Den nyvalda styrelsen samlades till 
ett första styrelsemöte direkt efter 

förbundsmötet.
Från vänster Folke Frendin, Visby, 

Bengt Rosengren, Göteborg, 
Christina Rimaeus-Elgström, 
Stockholm, Sven Kinnander, 

Malmö, Gert Essle, Göteborg. Dick 
Jansson, Uppsala och Yvonne 

Berling, Stockholm.
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I det här sommarnumret av Barnens sidor så kan man som vanligt 
läsa om aktuell barnmusik. Läs även EN FRÅGA (se sid 3) där 
vi ställer en fråga till ett antal barn/ungdomar. Eller varför inte ta 
chansen att delta i vår CDtävling och vinn en skiva med Mamma Måd 
som är turnéaktuell. Du har väl inte missat att VISIR nu även finns på Facebook! Har 
du tips och idéer på bra barnmusik till Barnens Sidor? Tveka inte att maila eller ringa 
mig. Ha en skön sommar så hörs vi igen i höst!

Bli vän och följ oss du också på www.facebook.com.

Barnens sidor! 

Conny

Conny Carlsson
barnredaktör

visominteroker@hotmail.se
tel. 0733-74 78 60

Sommarlov! Visst är det härligt? Jag hoppas att du just nu 

har ett sådant där skönt
 och bra sommarlov. Med bad, massor 

med glass och varma sommarkvällar.

Kanske hinner du göra saker som du inte har gjort under våren 

när skolan och andra aktiviteter pocka
t på uppmärksamheten.

Att det finlandssvenska bandet är pop-
ulära i Sverige står klart redan innan de
gått på scen på Finlandsinstitutet i cen-
trala Stockholm. publiken strömmar till 
och man kan nästan lukta på barnens 
förväntningar. Stämningen är med 
andra ord på topp.

Duon Djungeltrumman har sedan den 
grammisnominerade debuten (2004) 
släppt flera album samt en sångbok. Nu 
är de ute på ännu en Sverigeturné och 

Finlandssvensk barnmusikorgie
med Arne Alligator!

Plats: Finlandsinstitutet, Stockholm
Biljettpris: 40:- per person
Publik: Runt 160 personer
Längd: 45 minuter
Antal låtar: 9
Mest drag: Bra drag på publiken under låten 
Arne Alligator
Mest anmärkningsvärt: Att bandet struntar i 
publikens önskan om mer rock n´roll

publiken är med när de två safari-
killarna Macke Granberg (Gitarr) 
och Thomas Nyberg (Sång) intar 
scenen. Redan i första låten får 
killarna igång barnen som skrattar 
och är med i showen med sång och 
rörelse. Ljudet är bra men det är 
något som inte stämmer. Ja, just 
det, bandet låter nästan för bra. 
SINGBACK stavas felet. Detta 
förtar lite av stämningen på plats. 
Jag vet inte vem som var först men 
det verkar tyvärr som även dessa 
finlandssvenskar smittats av den 
dåliga lågbudgetvariant som bla Mora 
Träsk kör med här i Sverige.

Men grabbarna räddas för stunden när 
deras kompis Arne Alligator kommer in. 
De gör en rolig intervju med Arne som 
bland annat berättar att han gillar Rock 
n`roll. Det gör även barnen så mycket att 
de dansar och hoppar under den kom-
mande låten. Men det är svårt att vara 
spontan som band när nästan all musik 
är förinspelad. Innan låten Spöksången 
blir detta tydligare när de inte får igång 
låten på grund av tekniskt strul med skiv-
spelaren. Då är det tur att killarna har sin 

alligator som spexar till showen då och 
då. För även om bandet har en bland-
ning bra låtar av olika musikstilar på både 
finska och svenska så står allt och faller 
med att de inte lirar på riktigt. Men ett 
bra pris på entrébiljetten gör att de nästan 
kommer undan. En tvåa (2) blir det dock. 
Men som jag sagt förut, riktig barnmusik 
borde framföras live! En tjej på kanske 7 
år bredvid mig i salongen konstaterar att 
konserten var: Inte så bra men det funkar.

Conny Carlsson

Tre måsten med fokus på barnmusik i sommar:
1. Besök: Sveriges bästa barnmusikfestival BARNDAGEN med fri entré i Almedalen, Visby. Lördag  
 23 juli kl:13 Live på scen: Majas Hårband, Mamma Måd & TORE and the NO SMOKERS.
2. Lyssna på: Pyjamas med Dunsö Kapell & Unit. Riktigt bra skiva som kom bort lite när det släpptes.
 Per Dunsö och CO är i högform!
3. Sjung nya och/eller klassiska barnsånger med dina barn.

bli vän med oss!

www.facebook.com.
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CDTävling!

”Glad musik ger glada barn” är mot-
tot för debutskivan Mamma Måd 
som handlar alltifrån olikheter till 
djur och långkalsonger. Mamma 
Måd har av musikkritiker liknats vid 
en Gullan Bornemark för 2010-talet. 
nu ha du möjlighet att vinna ditt eget 
exemplar av skivan!

Vi lottar ut fem skivor som är sign-
erade av Mamma Måd (Maud Ceder-
löw) och band! För att vinna behöver 
du svara på följande fråga:
Vad slipper Mamma Måd tack vare 
sin frisyr? 
Gå in på: www.mammamåd.se och 
lyssna på låtarna.
De fem första vykorten med rätt svar 
som inkommer till kansliet vinner 
varsin skiva. Märk vykortet ”CD-
Tävling” och senast 31 augusti 2011 
behöver vi ditt svar. Namn på vinnar-
na meddelas i nästa nummer av VISIR 
Aktuellt. 

Inledningen är skön att skåda. Gotlands-
musikens Brass kommer in utklädda till 
fem hönor och en ståtlig tupp. De drar 
igång en introlåt och sedan kommer 
Sven ”pettson” Hedman in och spelar 
munspel.

Barnen är med på noterna och blir direkt 
delaktiga i föreställningen. Pettson har 
nämligen inte fått med sig Findus till ön. 
Det gör att barnen får vara Findus och
istället svara på alla tokigheter som Pett-
son hittar på. Det är en del vill jag lova. 
Vi får följa med tillbaka till tiden innan 
Pettson hade träffat sin Findus och sedan 
framåt i tiden. Succé är ett starkt ord men 
frågan är om inte Sven och Gotlands-
musikens Brass lyckas få publiken dit de 
vill. Barnen lyser av glädje och släpper loss 
och sjunger med i alla äventyr som gubben 

Fiffig gubbe
gjorde succé på Gotland!
Plats: Lövsta Gymnastiksal, Romakloster, Gotland
Biljettpris: Kostar gratis! Bara 0:- per person
Publik: Drygt 100 personer
Längd: 47 minuter
Antal låtar: 13
Mest drag: Bra allsång i låtarna Tre gånger om 
året & Om man bara har ett tält
Mest anmärkningsvärt: Att alla och då menar jag 
alla barnen kan sin Pettson

Barn KRYSS 
NR 3

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 31/8-11 till kansliet. 
Namn på vinnaren meddelas i nästa 
nummer av VISIR Aktuellt.
Lycka till!

och katten hittar på.
Svens positiva sida är helt fantastisk 

att skåda. Han smittar av sig på barnen 
och värme och energi sprider sig i loka-
len. Men sen är Sven ingen duvunge hel-
ler. Han har under lång tid åkt runt och 
spelat Pettson över 1500 gånger. Först 
med Bröderna Slut som han släppte hela 
6 skivor med. Skivorna har blivit nomin-
erade till Grammis tre gånger och 1995 
fick bandet en grammis. På senare tid har 
han på egen hand tillsammans med lokala 
orkestrar turnerat runt. Därför kan han 
och de kacklande hönorna på plats plocka 
fram massor av låtar som publiken hänger 
med i. Flera fördelar: Jo det kostade inte 
en spänn att gå och lyssna på, de spelar 
live och Gotlandsmusikens Brass slår det 
stundtals gnistor om! Nackdelar: Lite för 
lång konsert med en svacka i mitten. En 
del barn längst bak skruvar så där jobbigt 
på sig i slutet. Summa summarum: En trea 
(3) blir betyget.

Conny Carlsson
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Vinnare korsordstävling nr 20!
Gunnvi Crona, Lund

Anna-Greta Isacsson, Linghem
Inga Lidar-Hargne, Malmö 

Vinnare barnkryss nr 2
Julia Skyttberg, Domsjö

Aleksander Andersson, Tranemo
Abbe Carlsson, Stockholm

en bok om VISIR
Valentin Seveus var initiativtagare till den första 
VISIR-föreningen och till riksförbundet samt  för-
bundssekreterare 1974-1984.
Som vi har berättat om tidigare så håller han på med 
en bok om VISIR, och i nr 3/2010 uppmanade vi 
alla som har något att bidra med i sammanhanget 
att skriva ner sina minnen och tankar och ta kontakt 
med Valentin.

Tanken är att boken ska komma ut år 2013, när 
vi kan fira 40-årsjubileum. Det börjar därför bli 
hög tid att skriva. Ta kontakt med Valentin Seveus, 
Brännkyrkagatan 77A, 118 23 Stockholm, tel 08-428 
81 60, E-post valentin@seveus.se och berätta vad du 
kan skriva om!

Ett stort tack till alla som varit givmilda och skickat 
penninggåvor, stora som små, i samband med betalning av 
medlemsavgiften. Ert stöd till vårt arbete och alla uppmuntrande 
ord gör oss mycket glada! 

Riksförbundet VISIR
Dick Jansson, förbundsordförande

Vi var på smekmånad i Hawaii och oj vad 
rent och snyggt det var till skillnad från 
hur det ser ut i Sverige. Inte en massa fim-
par överallt. Dessutom ligger de långt före 
Sverige när det gäller rökfria miljöer även 
utomhus. Samtliga uteserveringar var 
rökfria, entreér var rökfria, köpcentrum 
var rökfria. Ja till och med vid en "luau", 
en traditionell hawaiiansk fest utomhus 

inför bar himmel så var det helt rökfritt! 
Helt fantastiskt! Hur många gånger har 
man inte blivit störd av rök på uteserver-
ingar? Vid busshållplatser uppmanades 
man att inte röka med hänsyn till barnen 
och ickerökare. Att skapa rökfria miljöer 
utomhus även i Sverige borde vara väldigt 
angeläget med tanke att rökning är den 
enskilt största riksfaktorn för sjukdomar 
i hjärta, lungor och kärl. Vi har folkhäl-
somål som säger att till år 2014 skall 
andelen unga som börjar röka eller snusa 
halveras så det är bråttom. Uteserverin-
gar är ett samlingsplats för fikande ung-
domar som självfallet borde vara rökfritt 
och facket vill ha rökfritt, inte minst med 

tanke på de anställdas arbetsmiljö. Varför 
är Sverige så passivt när det gäller passiv 
rökning?

Bertil Magnusson, FrösönLuau - traditionell hawaiiansk fest

Foto: Bertil Magnusson

Hej!

Grattis!
Böcker till:

Grattis!
Blomstercheckar till:
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VISIRs korsord 21

täVlIng  De tre först öppnade rätta lösningarna vinner varsin blomstercheck på 50 kr. Posta ditt korsord med ifyllt namn 
och adress senast den 31/8-11 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

Valberedningen vill ha förslag
Vid förbundsmötet nyligen utsågs Bo Hellgren, Dan-Erik Tiwestam och Valentin 

Seveus till valberedning med Bo som sammankallande. Valberedningen vill arbeta 
utan tidspress och efterlyser därför redan nu förslag på personer för nästa års styrelse. 
Kan du tänka dig att göra en insats för VISIR och vill vara med och påverka vad vi gör, 
hör av dig. Eller om du känner någon som du tror kan vara lämplig, mejla eller ring till 

Bo Hellgren, E-post rokaremottobak@yahoo.se  tel. 073-7636639. 

Skriv på mot nikotin! 
Vår aktive medlem Bo Hellgren har startat en namninsamling på nätet, som 
syftar till att få nikotin klassat som narkotika. Det kan vi väl instämma i. Om 
man går in på www.upprop.nu/NUXP så kan man skriva på en lista, som är 

riktad till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

Vi önskar våra läsare en 
skön och rökfri sommar

Stöd VISIRs arbete med en gåva!
Plusgiro 60 94 07-2

Varmt tack!


