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Tobaksfri duo 1993 – 2018 
I år firar vi 25-årsjubileum vilket är helt fantas-
tiskt. Tack vare alla er i länets kommuner och 
skolor har vi ett unikt tobaksförebyggande ar-
bete. Genom åren har metoden utvecklats och 
spridits med nya aktiviteter och insatser. Folk-
hälsomyndigheten anser att metoden Tobaksfri 
duo är så intressant att de beställt en effekt- och 
hälsoekonomisk studie kommande åren, studien 
genomförs av Umeå universitet och Karolinska 
institutet. Tobaksfri duo som metod är varumär-
kesskyddat och finns idag i 84 kommuner och på 
Åland. 

Nytt skolår innebär nya möjligheter – vi ser fram 
emot fortsatt samarbete och är lyhörda för era 
önskemål. 

Firandet 31 maj på Tobaksfria dagen 
Till firandet i Döbelns park kom närmare 180 
elever och vuxna. Det var en fantastisk dag med 
strålande väder, massa sommaraktiviteter och 
härlig musik. Dagen avslutades med att vi släpp-
te 250 ballonger i skyn med budskapet ”Hej då 
tobak” 

Försäkran och Vårutlottning 
Ca 1500 Försäkran kom i år in från 31 av länets 
skolor. Bland dessa har 246 vinster lottats och 
skickats ut till skolorna inför skolavslutningen. 
Första pris Stockholmsresan för duon gick till en 
elev på Röbroskolan i Storuman. 

Ambassadörsdagarna vecka 39 
Vi startar i raketfart med inspirations och pepp-
dagar för era elevrepresentanter, elevambassa-
dörer. 

Natalie Carrion, artist, sångerska, 
programvärd mm håller i dagen 
tillsammans med Ywonne. Hon 
kommer att dela med sig av sina 
erfarenheter och prata om vikten 
av att ha och leva sina drömmar. 
Om respekt och
kamratskap och så ska vi 
formulera skolonas 
egna lokala valmanifest! 
  
Visst kommer ni!?  

GDPR 
Information om vad som gäller med alla våra 
aktiviteter och synliggörande med bilder och 
namn kommer information och underlag för 
GDPR att läggas ut på hemsidan närmsta veck-
orna. 
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Instagram 
Vi fortsätter med tävlingar på Instagram, och kommer under hösten att förnya konceptet 
med lite nya aktiviteter. Måndagsfakta kommer att komma första måndagen i månaden 
framöver och bilderna kan ni sen hitta under låset på hemsidan för utskrift. Trevligt om de 
anslås på skolan tillsammans med lite marknadsföring av Instagram till eleverna.  

 

 
Tobaksfri coach 
Johanna är tillbaka på deltid från mammaledigheten! 
Hennes uppdrag kommer dock främst innebära arbete med sociala medier och hemsidan. Ni 
är välkommna att hämta material till klassrumspresentationer och övningar bakom låset på 
www.tobaksfri.se, men självklart går det bra att kontaka henne om ni vill ha tips och råd eller 
har frågor.   

Bästa Tobaksfri duo hälsningarna 
Ywonne, Johanna &
Folktandvårdens preventionsgrupp
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