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Joose bor hos sin mormor i Tornio i norra Finland, han skriver ett brev till jultomten där han ber om att
tomten kommer och hämtar honom för att få bo på nordpolen.Joose möter Alfen Charlie och får bo i hans

stuga under sin vistelse där.Följ med Jooses spännande resa till nordpolen och se hur det slutar.

Varje år skickar tusentals barn brev till tomten. Natten till den 18 december 2007 passerade 326 589 paket
genom Postens system ett rekord för oss och nästan 50 procent så många som under ett genomsnittligt dygn.

Uppgift 2 Skriv ett eget brev till tomten. Det blir sådan julstämning här på kontoret.

Brev Från Tomten

För många barn kan brevet till Tomten vara det första brev de skriver och jag kan se att många har lagt ner
mycket möda på att skicka ett fint brev till Tomten säger Anette Eriksson Postens julinformatör. Joose bor hos
sin mormor i Tornio i norra Finland han skriver ett brev till jultomten där han ber om att tomten kommer. Och

där arbetar ett tiotal postanställda febrilt med att svara på all tomtepost. Telefonnummer 1 till tom8
Telefonnummer 2 till tomten 08124 105 68 Skicka brev till tomten. För att kunna ta hand om de ökade

volymerna anställer Posten omkring 6 500 personer till julen. Plusbok för dig som älskar böckernas värld Hos
Plusbok har du möjligheten att beställa. Brev till tomten Eftersom vi övat lite på detta med att skriva brev i
diamantjakten så skrev vi ett brev till tomten. A som bog på svensk 9789174634495 Bøger rummer alle sider
af livet. Brev till Jultomten visar en teckning av renar och stjärnor i bakgrunden den kan anpassas och har
utrymme för en. Brevskrivarna är. Till skillnad från tusentals andra brev så innehöll Wills ingen önskan om

ett föremål eller en tjänst.
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