
PÅ GÅNG

Instagram
Vi fortsätter satsa på 
Instagram med nyheter, 
fakta och tävlingar. Tipsa 
gärna era medlemmar om att 
följa oss – Instagram-kontot   
@tobaksfri_duo är till 
för alla! De fina fakta- 
bilderna finns också att ladda 
ner under ”låset” på webben. 

Påfyllning i shopen

Tobacco Endgame
130 organisationer har nu 
ställt sig bakom målet om 
ett rökfritt Sverige 2025. Av 
de 15 kommuner som skrivit 
under jobbar 5 med Tobaks-
fri duo. Tillsammans kan vi 
fortsätta påverka lokala 
politiker till beslut!

Det lackar mot jul och vi hoppas att arbetet flyter på 
runt om i alla våra kommuner och skolor. Här kommer en 
uppdatering av vad som är på gång i Tobaksfri duo!

MÖTESPLATS TOBAKSFRI DUO 2017
Boka in den 8 februari 2017 – då möts vi igen under 
kristallkronorna på Grand Hôtel i Stockholm för att dela 
erfarenheter och inspireras i vårt arbete med Tobaksfri 
duo. Program och inbjudan kommer!

JULKALENDER PÅ WEBBEN
Första december kör vi igång årets julkalender på 
tobaksfri.se! Varje dag öppnas en ny lucka med en 
fråga, där man har chans att vinna profilmaterial och bio- 
checkar. Vi kommer att flagga för julkalendern på sociala 
medier, och även ge möjlighet att svara på en del luckor 
via Instagram. Tipsa gärna eleverna!

AMBASSADÖRSUTBILDNINGAR
Att utbilda elevambassadörer för det tobaks- 
förebyggande arbetet på skolan ger så många positiva 
effekter. I Östergötland har Smart Ungdom utbildat elev-
ambassadörer under Tobaksfria veckan – ett bra sätt att få 
ungdomar engagerade! Hör av er till oss vi har tips på 
hur man utbildar.
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Våra hoods med
”Respekt” på
ryggen finns nu
åter i lager i alla
storlekar. Vi har
också köpt in nya
härliga tand-
borstar i vitt och
grönt med texten ”Fräscht”. 
Beställ på tobaksfri.se/shop!


