
  

 

 

 

 

 

Stop rygning-kampagne i  

kommunens fire største byer 

Hedensted Kommune markerer partnerskabet i Røgfri Fremtid 

med fremstød i Hedensted, Tørring, Juelsminde og Løsning 

Hedensted Kommune er blevet partner i Røgfri fremtid, og det skal fej-

res. Tirsdag 3. december i tidsrummet kl. 15.-17. kan borgerne i kom-

munens fire største byer møde sundhedskonsulenter og frivillige fra 

Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger foran Super Brugsen i Heden-

sted, Tørring, Juelsminde og Løsning. 

Der er mulighed for over en kop kaffe og et stykke kage at få en snak 

med en sundhedskonsulent om sundhed generelt og om rygning i sær-

deleshed. Formålet er at oplyse om partnerskabet i Røgfri Fremtid, 

samt alle de tilbud Sundhedshuset i Løsning kan tilbyde borgerne i He-

densted Kommune.  

”Vi er meget begejstrede for, at Hedensted Kommune tiltræder partner-

skabet for en Røgfri Fremtid. Forhåbentligt betyder det, at langt færre 

børn og unge i Hedensted Kommune begynder at ryge. Vi glæder os 

meget til at følge og tage del i de spændende initiativer, som kommu-

nen igangsætter på baggrund af indgåelsen af partnerskabet. Som for-

mand for Hedensted Lokalforening er jeg stolt over, at hele bestyrelsen 

bakker op om at gå på gaden den 3. december. Jeg håber, at vi får 

nogle gode snakke med dem, vi møder.” siger Lene Middelhede, for-

mand for samarbejdsudvalget i Hedensted Kommune: 

Røgfri Fremtid arbejder ikke for et decideret forbud mod rygning men 

derimod for, at tobak ikke er synligt, attraktivt eller lettilgængeligt. Man 

har derfor sat sig nogle helt konkrete mål såsom: 

 Prisen på cigaretter skal stige med mindst 50 pct. 

 Tobakken skal væk fra hylderne og ned under disken i alle bu-

tikker. 

 Skoler skal være røgfri – både på skolens område og uden for. 

 Alle tobakspakker skal signalere, at de indeholder et produkt, 

der gør forbrugerne afhængige og syge. 

For mere information:  

Pernille Agerbo Frydensbjerg, leder af sundhedsfremme, forebyggelse 

og træning, sundhed, tlf.: 2360 3919 

Kristina Hornbæk, Sundheds- og forebyggelseskonsulent, tlf.: 2913 
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