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Hej! 
Här kommer en nyhetsuppdatering gällande arbetet 
med Tobaksfri duo. Den nya terminen är i full gång 
och vi hoppas batterierna laddats upp under höstlo-
vet!

TOBAKSFRIA VECKAN 
VECKA 47
Passa på att uppmärksammar 
tobak som den globala kata-
strof den är. En affisch hittar 
ni på luftkonferens.nu/TPLR/
material och på tobaksfri.se, 
där det finns en lång lista med 
aktivitetstips från elever. 

MUSIKHJÄLPEN
I höst satsar Tobaksfri duo på att samla in pengar 
till Musikhjälpen som i december sänds direkt från 
Umeå. Årets tema är ”Barn är inte till salu”, en fråga 
som ligger oss varmt om hjärtat. Insamlingen är ett 
bra sätt att sprida vårt varumärke och stå upp för 
barn som utsätts för människohandel världen över ‒ 
oavsett om det är på tobaksfälten eller inom sex-
handeln. Hoppas ni vill vara med och bidra! För er 
som vill läsa mer om Musikhjälpen och årets projekt 
besök Musikhjälpens hemsida. 

På tobaksfri.se finns en sammanställning med aktivi-
teter och idéer från Västerbottens ambassadörsda-
gar på hur man kan bidra i årets insamling. Tobaksfri 
duos registrerade bössa hittar du här:  http://bos-
san.musikhjalpen.se/insamling/tobaksfri-duo

Till insamlingen för Musikhjälpen har vi skapat en 
hashtag som vi vill att ni använder om ni genomför 
aktiviteter och engagemang som ni sprider på socia-
la medier för att samla in pengar till Musikhjälpen.
#tobakfriduo4MH17

Ywonne Wiklund
Nationell samordnare Tobaksfri duo
ywonne.wiklund@vll.se

På gång...
UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN
Material för att utbilda elevambassa-
dörer hittar ni under låset på hemsi-
dan. Vill ni veta mer – hör av er till oss. 
Vi undersöker nu också möjligheter till 
några nationella förmåner. 

INSTAGRAM
På Instagram kommer vi fortsätt-
ningsvis lägga ut måndagsfakta jämna 
veckor och torsdagstävlingar ojämna 
veckor. 

ÅRETS JULKALENDER
Julkalendern riktar sig till alla Tobaksfri 
duo medlemmar i landet! Lucköppning 
1 – 24 december med 
vinstchanser varje dag. 
Kalendern ligger på 
hemsidan och kom-
mer i år även synas på 
Instagram. Vi hoppas 
ni marknadsför den på 
era skolor, till era elever. 

SAVE THE DATE! 
2018 års Mötesplats på Grand Hôtel i 
Stockholm blir den 8 februari. Då bör-
jar Tobaksfri duos 25-års firande. Pro-
gram och inbjudan kommer, men boka 
in dagen och anmäl er gärna redan nu, 
för att säkrat er plats!

Om ni har tips på idéer eller andra 
önskemål till hemsidan, Instagram, 
julkalendern, tävlingar mm kontakta 
webbansvarig: johanna.p.lindberg@
vll.se


