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Tobaksfria veckan

Många skolor genomförde under veckan olika spännande aktiviteter för att synliggöra tobaken som ett hot
mot allt och alla. Många har också under veckan varit
engagerade i Tobaksfri duos insamling till Musikhjälpen.

VÄSTERBOTTEN

25-årsjubileum 2018

Den 8 februari genomförs Tobaksfri duos Mötesplats på Grand Hôtel i Stockholm. Vi kommer i
år att bjuda med några elevambassadörer från
Västerbotten, tillsammans med en vuxen. Ni som
är intresserade hör av er.

Kom ihåg!

- Före den 17 december ska alla pengar till Musikhjälpen vara insatta i Tobaksfri duos insamlingsMusikhjälpen – Barn är inte till salu
bössa
Insamlingen till Musikhjälpen är i full gång. Besök gär- - Meddela oss summan er skola samlat in
na tobakfri.se för att ta del av hur andra skolor arbetat - Dela era bilder och aktiviteter för Musikhjälpen
med insamlingen. Musikhjälpen är på plats i Umeå den med oss!
- Boka in ett klassbesök idag till vårterminen.
11 ‒ 17 december, då man dygnet runt kan följa vad
som händer. Kom ihåg att alla pengar ska vara överförda till Tobaksfri duos bössa senast den 17 december.

Tack för i år!

Höstterminen och året lider mot sitt slut och vi vill
Den 14 december bjuder vi in er och era elevambassa- tacka er alla för alla tobaksförebyggande insatser.
dörer som har möjlighet att komma till en mötesplats. 2018 fortsätter vi vårt viktiga tobaksförebyggande
Vi har bokat aulan på Tegs Centralskola, Målargränd 14 arbete. Nästa år är det valår och vi hoppas att fler
steg ska tas i riktning mot en tobaksfri framtid och
i Umeå 11 – 14.
Vi målar och förbereder plakat, är laddade med några att riksdagen ska fatta beslut om Tobacco Endgainsamlingsbössor och tänker i samlad trupp promene- me – Rökfritt Sverige 2025 och tillsätta resurser för
arbetet.
ra till torget i Umeå där Musikhjälpen är på plats i sitt
glashus.

Mötesplats Tobaksfri duos bössa

Tillsammans gör vi skillnad!

Vi bjuder på enkel lunch, frukt och fika under ”skapar
och förberedelsepasset). NI MÅSTE ANMÄLA ER!
Se separat inbjudan.

Julkalendern – på Instagram

Årets julkalender kommer att synas på Instagram. Varje
dag, från den första december till julafton kommer en
ny lucka att öppnas med chans till att vinna profilmaterial, cd-skivor eller biobiljetter. Anslå affischen och
sprid information till era ungdomar!

Med önskan om en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År

		

Ywonne & Johanna

