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Mötesplats 2018

Årets mötesplats på Grand Hôtel i Stockholm blev en succé och en perfekt inledning
på Tobaksfri duos 25 års firande av tobaksförebyggande arbete. Under temat hållbar
utveckling bjöd dagen på inspirerande föreläsare, workshops och livemusik från Natalie
Carrion och gitarristen Jonas Strandgård.
Tack till alla som var på plats och bidrog till
en fantastisk dag.

Besök www.tobaksfri.se för att se bilder och
läs mer om mötesplatsen på Grand Hôtel.

25-årsfirande och flashmob

Vid mötesplatsen på Grand påbörjades planeringen inför Tobaksfri duos 25-års firande
den 31 maj med en flashmob. Till flashmoben kommer en regnponcho med texten
”Att klarar sig utan är FRIhet” tryckas. Fram
till den 30 mars kommer ponchon kunna beställas till ett reducerat jubileumspris på 10
kronor. Vi uppmuntrar alla att börja planera
egna aktiviteter i samband med genomförandet av flashmoben ‒ som antingen kan
göras i det lilla samhället eller i ett större
sammanhang. Mer information kommer.

Nyheter på hemsidan

Hemsidan har fått nytt innehåll. Nu går det
bland annat att läsa mer om tobak under
fliken ”Tobaksfakta” och på startsidan få ett
smakprov av vad som händer i Instagramflödet. Inom kort lanseras också två nya
produkter i shopen. Kom ihåg att se över
att sponsorer för er ort är aktuella. Bör något justeras ‒ kontakta oss så uppdaterar vi
informationen.

Vykort till politiker

Inför valet vill vi sprida vårt budskap genom
att trycka vykort att skicka till utvalda politiker. Vykorten kommer tas fram under våren
samt en fråge- och svar guide som stöd i kontakt med politiker eller för insändare. Mer
information kommer.

Tobaksfri duo på Spotify

Nu finns Tobaksfri duo även på Spotify!
Sök på listan ”Tobaksfri duo 25 år” och lyssna
från gamla förebilder till de allra senaste, och
inte minst våra medlemmars egna favoriter.
För att påverka listans innehåll skriv till oss
på Instagram @tobaksfri_duo
Lyssna på vår 25-års lista direkt i mobilen

Vänliga hälsningar
Ywonne och Johanna
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