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Hej!
Nu är vi redo för en ny termin och ett nytt år,
fullt av nya möjligheter! Framför oss väntar ett
spännande år och inte minst det faktum att vi
ska fira 25 års jubileum! Hoppas ni hunnit ladda
upp batterierna ordentligen för att tillsammans
göra 2018 till ett fantastiskt år i sprudlande Tobaksfri duo-anda!

25-ÅRS JUBILEUM

Tobaksfri duo startade 1993,
för 25 år sedan, i Vilhelmina
och Tärnaby, och idag finns vi i
närmare 85 kommuner i Sverige
och på Åland. Jubileumsfirandet
startar på Grand Hôtel i Stockholm den 8 februari och för den
som inte hunnit säkra sin plats
är det ännu inte försent! Se
program och inbjudan på www.
tobakfri.se/Nyheter/grandinbjudan

54 665 KRONOR!

Tobaksfri Duos bössa blev en succé tack vare
våra ungdomars vilja och engagemang. När Musikhjälpen den 17 december avslutades nådde
Tobaksfri duos digitala bössa hela 46 730 kronor
vilket gav en topp-100-placering av alla engagemang i hela Sverige! Totalt samlades 54 665 kronor in, och dessutom ytterligare 36 590 kr från
två skolor som haft egna bössor, helt fantastiskt.
Se bifogad uppdaterad lista. Tusen tack till alla
er som varit med och gjort skillnad!

•

VÄSTERBOTTEN

NY FÖREBILD

Tobaksfri duo har en ny förebild
- Natalie Carrion. Natalie är 21
år gammal och är musiker och låtskrivare. För att uppnå sina drömmar
framhåller Natalie en god hälsa vilket
också fått henne att självklart avstå
från tobak. ”Det är inte heller rättvist
att vuxna och barn får lida som jobbar
på tobaksfälten”, säger Natalie.

UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN

Nytt material till hemsidan kommer succesivt
uppdateras under våren. Under den nya fliken
”Vuxeninformation” finns idag en introduktionsfilm om Tobaksfri duo som lämpar sig att använda vid föräldramöten och dylikt. Filmen är gjord
av Tobaksfri duo Norrbotten och är cirka två
minuter lång. Dessutom är föräldrainformationen uppdaterad med nya bilder och prat-manus
för er att använda.
Vänliga hälsningar Johanna och Ywonne

