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TOBAKSFRIA VECKAN
Många skolor genomförde under veckan olika spän-
nande aktiviteter för att synliggöra tobaken som ett 
hot mot allt och alla. Många har också under veck-
an varit engagerade i Tobaksfri duos insamling till 
Musikhjälpen. 

JULKALENDERN – NU 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 om kalendern till 
era ungdomar!

MUSIKHJÄLPEN – BARN ÄR INTE TILL SALU!
Insamlingen till Musikhjälpen är i full gång. Besök 
gärna tobakfri.se för att ta del av elever och skolors 
arbete, kanske för att få egna tips på hur ni kan ar-
beta med att samla in pengar. 

Musikhjälpen är på plats i Umeå mellan den 11 ‒ 17 
december. Dygnet runt kan man följa händelsena 
från glasburen på torget, radio eller SVTplay.  

Kom ihåg att alla pengar ska vara överförda till To-
baksfri duos bössa senast den 17 december. 
Bössan hittar ni här http://bossan.musikhjalpen.se/
insamling/tobaksfri-duo

Sist men inte minst... 
 
25 ÅRS JUBILEUM – HELA 2018
Nästa år firar Tobaksfri duo 25 år. Firandet 
inleds den 8 februari på Grand Hôtel i Stock-
holm. Inbjudan och program till 2018 års 
mötesplats kommer inom kort och glöm inte 
att säkra din plats i tid. 

Vi kommer att reservera plats för ett begrän-
sat antal elevambassadörer till Grand-dagen. 
Finns intresse – kontakta oss snarast – med 
antal elever ni önskar ta med. Separat infor-
mation kommer inom kort. 

TACK FÖR I ÅR!
Höstterminen och året lider mot sitt slut och 
vi vill tacka er alla för era tobaksförebyggan-
de insatser.

2018 fortsätter vi vårt viktiga tobaksförebyg-
gande arbete. Nästa år är det valår och vi 
hoppas att fler steg ska tas i riktning mot en 
tobaksfri framtid och att riksdagen ska fatta 
beslut om Tobacco Endgame – Rökfritt Sveri-
ge 2025 och tillsätta resurser för arbetet.

Tillsammans gör vi skillnad!

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

          Ywonne & Johanna


