
Kontaktperson Køge: Charlotte Bàere, mobil 30466101- charlotte.baere@koege.dk 
Kontaktperson formandskabet: Marianne Wiskum mobil 24594550 - mavi@aarhus.dk 

Henrik Borggren mobil 29337096 - henrik.borggren@koege.dk 
 
 

 
 
 
 
 

I samarbejde med arbejdsgruppen rygepolitikker inviterer Sund By Netværkets tobaksgruppe 
til temadag om rygepolitikkens mangfoldighed.  
 
Tid: 10. september kl. 10 -15 i Køge. 
 
Dagsorden 
       
 10.00 - 10.15 

o Indledning og dagens program / Marianne Viskum, Sund By Netværkets tobaks-
gruppe og Rasmus Baagland, Social– og Sundhedschef i Køge kommune. 

 10.15 – 11.00:  
o Egedal og Aarhus kommuner deler ud af deres erfaringer som røgfri kommuner i 

henholdsvis 1 og 3 år. / Marianne Stannum, Egedal kommune og Marianne Vi-
skum, Aarhus kommune. 

 Kl. 11.00 - 11.30:  
o Fra storrygende plejecenter til røgfri arbejdsplads - en beretning fra et lokalt ple-

jecenter i Køge / Helle Henriksen leder af Lerbæk Torv plejecenter.  
 11.40 - 12.40 

o ’Buttom-up’ rygepolitik - en succes eller en lang omvej? / Signe Due Statager, Sil-
keborg kommune og Charlotte Baere, Køge kommune. 

 12.45 - 13.30 
o Frokost og netværk. 

 13.30 - 14.00  
o Rygestop for medarbejderne, en mulighed uden en stramning af virksomhedens 

rygepolitik? / Maj-Britt Bjerre Kock, Rygestopkonsulenterne. 
 14.00 - 14.30 

o Rygepolitik og rygestop i forsvaret og andre ikke kommunale arbejdspladser / Li-
selotte Bülow, Forebyggelsescenter Indre by/Østerbro, Københavns kommune. 

 14.30 - 14.55  
o Stramninger af rygepolitikken, effekt og evidens? - inspiration og input. 

 14.55  
o Tak for i dag. 

 

Tilmelding via Sund By Netværkets hjemmeside under kalender. 

Adresse: Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge.    
Lokale: Hvidt feldt, Opgang 2 – den gamle del af Rådhuset. 
Bil: Afkørsel 32 Køge Bugt motorvejen, 5 min. til Køge Rådhus. Parkeringsforhold følg link, vi an-
befaler parkering ved Østre Banevej og gå til Rådhuset via tunnel under stationen. 
Stog og lokal tog: Køge station som ligger 2 minutter fra Køge Rådhus. 

 

Sund By Sekretariatet 
Ref.: __________ 
E-mail: __________ 
 
Dato: ____________ 

http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-tobak-3
http://www.koege.dk/~/media/Files/Pdf/Borger/Transport%20rejser%20og%20trafik/Parkering/P-pladser%20%20til%20kort-29-06-2015.ashx

