
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 
Uppskatta hur många behövs?  Beställ i god tid! Kontakta din gruppchef vid ny beställning. 

REGION MITT

Beställs via Pernilla Forsberg: 
pernilla.forsberg@hyresgastforeningen.se 

Foldern finns på fyra språk: svenska, somaliska, 
arabiska  och engelska. Ett infoblad finns med an-
vändningsområden samt ett handledningsmaterial. 
Powerpoint med bilder.

LÄNK 

INFOBLAD 

Beställs via Pernilla Forsberg.  
pernilla.forsberg@hyresgastforeningen.se

Kortlek 
Infoblad med användningsområden 
 

LÄNK 

Att vara engagerad i Hyresgästföreningen 
 
Det finns olika varianter på dessa infoblad: 
• Att vara  förtroendevald
• Att vara lokalt aktiv
• Aktiv som husombud
• Ledamot i  förhandlindsdelegation
• Aktiv i arbetsgrupp 

LÄNK 

TRYCKSAKER

Bostäder, hyror och historia LÄNK 

UTBUDET.SE

TRYCKSAKER

INNEHÅLLSANSVARIG 
Pernilla Forsberg 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Pernilla Forsberg 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Fredrik Wrang 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Pernilla Forsberg 

Uppdaterad 2021-06-11

INFOBLAD 

Samsynsfoldern ”Trivsel och trygghet i området” 

Förening i förändring

Beställs gratis via utbudet.se  
Ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet om 
 bostadsmarknaden och om att flytta hemifrån. 
Folder, handledningsmaterial, en folder på lättläst 
svenska. 

https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Samsynsfoldern,%20nytt%20infoblad.pdf?csf=1&web=1&e=zWltva
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Att%20vara%20engagerad%20i%20Hyresg%C3%A4stf%C3%B6reningen?csf=1&web=1&e=Sl7g1C
https://www.utbudet.se/produkter
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/F%C3%B6reningif%C3%B6r%C3%A4ndring_instruktioner.pdf?csf=1&web=1&e=HWAKkm


Att tänka på vid renovering
För dig som hyresgäst 
Beställs via respektive läns gruppchef

Foldern vänder sig till hyresgäster som står inför en  
kommande renovering. Innehållet fokuserar på 
 praktiska och konkreta råd och tips kring vad som  gäller 
för hyresgästen före, under och efter renovering.

LÄNK 

HANDLEDNING

Ombyggnad - den goda processen 
För dig som hyresgäst 
Beställs via respektive läns gruppchef

LÄNK 
PDF

Ombyggnad - den goda processen 
Beställs via respektive läns gruppchef

LÄNK 

Ombyggnad - den goda processen 
För dig som hyresvärd
Beställs via respektive läns gruppchef

LÄNK 

PDF

Bildningsprogrammet 2021 LÄNK 
BILDNINGSPROGRAMMET

7 tips  
För att bygga prisvärda hyreslägenheter
Beställs via respektive läns gruppchef

LÄNK 

REGION MITT REGION MITT

En rapport som lyfter upp sju olika  lösningar 
på hur man kan  bygga billigt. Bra vid samtal 
med politiska företrädare eller möten med 
bostadsbolag som man vet är på väg att 
sätta igång byggprojekt. Riktar sig främst 
till  byggare och bostadsbolag. 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Markus Kjellin

Konceptrenoveringar / 
Vi är Hyresgästföreningen 
Flygblad, dubbelsidig A5.  
 
OBS! Skriv ut på båda sidorna av 
pappret, kryssa i ’vänd längs kortsi-
dan’ och välj orientering ’liggande’.  
2 exemplar vid en utskrift, det är alltså 
inte en fyrsidig folder. 

LÄNK 

PDF

Foldern vänder sig till medlemmar och hyresgäster i  
allmänhet. Den beskriver hur Hyresgästföreningen arbe-
tar med renoveringsprocesser och vilket stöd en medlem 
och hyresgäst kan räkna med från oss.

INNEHÅLLSANSVARIG 
Markus Kjellin

INNEHÅLLSANSVARIG 
Markus Kjellin

Foldern ger en allmän beskrivning av hur  
Hyresgästföreningen arbetar med ombyggnadsproces-
ser. Foldern kan med fördel användas vid informations-
träffar, såväl till hyresgäster och medlemmar som till 
motparter och vid interna utbildningar.

Foldern vänder sig i första hand till hyresvärdar och 
 fastig hetsägare. Den beskriver fördelarna med att ha 
hyresgästerna med sig i en renoveringsprocess och 
vilken nytta hyresvärden kan ha av att samverka med 
 Hyresgästföreningen.

INNEHÅLLSANSVARIG 
Markus Kjellin

INNEHÅLLSANSVARIG 
Pernilla Forsberg 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Tomas Bergh

INNEHÅLLSANSVARIG 
Marcus Kjellin

PDF

Välkommen!  
Leva, bo och arbeta i Sverige 
Beställs via ABFs webbutik och med koden HGFLO 
får du rabatt 10kr/bok.

Folder är ett samarbete med ABF och LO. Att snabbt lära 
sig språk och få arbete och bostad är avgörande för att 
alla som kommer hit också ska komma in i samhället.

LÄNK 
ABF WEBBUTIK

INNEHÅLLSANSVARIG 
Pernilla Forsberg

GENERELL PDF 

PDF

www.hyresgastforeningen.se/
bildningsprogram2021

• Digitala kurser
• E-learnings
• Filmer
• Fysiska kurser
• Studiecirklar
• Bildningsmaterial

HYRESVÄRD PDF

HYRESGÄST PDF

https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Handledning_material_renovering.pdf?csf=1&web=1&e=Z2mDdX
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Ombyggnad%204%20sidig%20hyresg%C3%A4st.pdf?csf=1&web=1&e=jwitMU
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Ombyggnad%204%20sidig%20hyresv%C3%A4rd.pdf?csf=1&web=1&e=322kXr
https://www.hyresgastforeningen.se/bildningsprogram2021/
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/konceptrenoveringar_Flygblad.pdf?csf=1&web=1&e=1xQPRf
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Att%20t%C3%A4nka%20p%C3%A5%20vid%20renovering.pdf?csf=1&web=1&e=cR0ZEl
https://webbutik.abf.se/
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Ombyggnad%208%20sid%20generell.pdf?csf=1&web=1&e=cPmKEc
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/7%20tips%20f%C3%B6r%20att%20bygga%20prisv%C3%A4rda%20hyrsl%C3%A4genheter.pdf?csf=1&web=1&e=idHShU
https://www.
hyresgastforeningen.se/bildningsprogram2021
https://www.
hyresgastforeningen.se/bildningsprogram2021
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Ombyggnad%206%20sidig%20hyresv%C3%A4rd.pdf?csf=1&web=1&e=zyDdgW
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Ombyggnad%206%20sidig%20hyresg%C3%A4st.pdf?csf=1&web=1&e=gj7CTC


REGION MITT REGION MITT

Olika påverkansmaterial (Sluta Ta, Öppna 
inte  dörren, Upp till bevis, Sänk Borgensav-
giften osv.)

INNEHÅLLSANSVARIG 
Markus Kjellin 

Material finns sparat på Navet / Kommunikation 
/ Kampanjer och projekt - Se vad som redan finns 
framtaget. Kontakta regionens kommunikatör i 
god tid för att  anpassa  texterna så de passar i ert 
sammanhang 
 

En liten (”fickstorlek”) smidig folder att ha med sig 
inför ett möte med media. Konkreta tips att alltid 
tänka på, samt saker du aldrig ska göra.

INNEHÅLLSANSVARIG 
Enheten Kommunikation & Lärande

PDF
LÄNK 

Hur vi bor.se
Hyresgästföreningens faktabank om boendet

LÄNK 
HURVIBOR.SE

Visitkort rådgivningen

Visitkort är packade i kartonger med 
100 st i varje. En kartong kostar 48 kronor.

LÄNK 
STRÅLFORS

Visitkort

Registrera dig som ny användare. Inom 
5-7 arbetsdagar får du dina visitkort med 
posten.

LÄNK 

MANUAL -  
SKAPA VISITKORT

Behövs revideras efter fullmäktiges möte i hösten 
2021.
 
Målgrupp: förtroendevalda i förhandlings-
delegationer och föreningsstyrelser.

LÄNK 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Marcus Kjellin

Är du intresserad av att påverka ditt boende? 
Flygblad  

 
Kryssa i olika boendefrågor i ditt bostadsområde (obe-
roende om du är medlem i Hyresgästföreningen eller 
inte)

LÄNK 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Emmeli Wulfstrand

PDF

Uppdraget som förhandlingsdelegat
i Hyresgästföreningen.

LÄNK 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Marcus Kjellin

Årshjul
Skapa ditt egna årshjul

OBS! Spara ned mallen som din egna först 
på din dator så du inte skriver över själva   
originalmallen.

LÄNK 

Innehållsansvarig 
Jessica Collin

Tipskatalog
Idéer och inspiration för aktiviteter i ditt område

Folder, a5 
Uppdaterad 2021. PDF finns även på vår hemsida, 
Aktiv medlem.

LÄNK 
PDF SIDOR

INNEHÅLLSANSVARIG 
Emmelie Wulfstrand

LÄNK 

NAVET

I mötet med media

Regionens förhandlingsrutiner 2020 PDF

NAVET

AKTIV MEDLEM

Välkommen till förhandlingsbordet
PDF

HEMSIDAN

PDF UPPSLAG

https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/I%20m%C3%B6tet%20med%20media-%20visitkortsformat.pdf?csf=1&web=1&e=b1pOLK
http://hurvibor.se/
https://webshop.stralfors.se/
https://hf00.sharepoint.com/sites/editorialpipeline/kommunikation-press-opinion/varum%C3%A4rke/visitkort
https://hf00.sharepoint.com/sites/editorialpipeline/kommunikation-press-opinion/varum%C3%A4rke/visitkort
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Mallar%20och%20kommunikationsst%C3%B6d/Intresseanm%C3%A4lan%20aktiv%20medlem.pdf?csf=1&e=v10rZj
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Tipskatalogen-A5-sidor.pdf?csf=1&web=1&e=k76nBl
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Alla%20foldrar%20och%20broschyrer/Tipskatalogen-A5-sidor.pdf?csf=1&web=1&e=qaJcL2
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Kampanjer%20och%20projekt?csf=1&web=1&e=dAz3sa
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/F%C3%B6rhandlingsrutiner?csf=1&web=1&e=ZM8LaN
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Mallar%20och%20kommunikationsst%C3%B6d?csf=1&web=1&e=N6BoXk
https://www.hyresgastforeningen.se/regioner/mitt/aktiva-medlemmar-berattar/aktiv-medlem/
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/V%C3%A4lkommen%20till%20f%C3%B6rhandlingsbordet?csf=1&web=1&e=wdrMmt
https://www.hyresgastforeningen.se/regioner/mitt/aktiva-medlemmar-berattar/aktiv-medlem/forhandlingsuppdraget/
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Tipskatalogen-A5-uppslag.pdf?csf=1&web=1&e=HTL8Zi


Stadgar
Beställs via respektive läns gruppchef

Folder, A6 
Packad i kartonger med 250 st i varje.  
En kartong kostar 480 kronor.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Bostadspolitisk vägvisare 
Beställs via respektive läns gruppchef

LÄNK 
STRÅLFORS

Agenda 2022 och värdegrund 
Beställs via respektive läns gruppchef

LÄNK 

Folder
Agenda 2022 och värdegrund är packade med 25 st i 
varje. En förpackning kostar 99,60 kronor inkl. moms. 

Folder
Politisk vägvisare är packade med 25 st i varje. En  
förpackning kostar 159,60 inkl. moms. 

LÄNK 

Framtidsprogrammet 
Beställs via respektive läns gruppchef

Folder. Packade med 25 st i varje. En förpackning kos-
tar  323,60 kronor inkl. moms. Framtidsprogrammet 
finns även i kortversion ”Framtidsprogrammet på 10 
min”. Även den beställs på Strålfors.

LÄNK 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

STRÅLFORS

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

STRÅLFORS

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

Föreningen själva bekostar inköpen, trycksakerna faktureras internt av riksförbun-
det,  dessutom  tillkommer en  uttagsavgift från tryckeriet med 90kr per order och 
10kr per artikel, dessa  kostnader faktureras av tryckeriet (Postnord Strålfors).

BRA ATT VETA

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

STRÅLFORS

Hyresgästföreningens värderingar 
Beställs via respektive läns gruppchef

LÄNK 
STRÅLFORS 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

Folder, A6, 8 sidor. 
Hyresgästföreningens värdegrund styr det dagliga 
arbetet i föreningen och delas av alla som enga-
gerar sig i föreningens verksamhet. Värdegrund 
Kortversion är packade med 25 st i varje. En för-
packning kostar 99 kronor.

Att vara hyresgäst 
Vad du får och inte får göra 
Beställs via respektive läns gruppchef

LÄNK 

STRÅLFORS 

Om Oss
Information om Hyresgästföreningen 
Beställs via respektive läns gruppchef

Folder 
Packad i kartonger med 250 st i varje. 
En kartong kostar 770 kronor.

LÄNK 

STRÅLFORS

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

Du som bor i hyresrätt 
På Svenska 

LÄNK 

SVENSKA

Dubbelvikt folder, 6 sidor. 
Gå med i Hyresgästföreningen, det lönar sig att vara 
 medlem - vad vill Hyresgästföreningen och hur an-
vänder jag mitt medlemskap? Kortversion av Om oss. 

TIGRINJA

Om Oss  
Kortversion på fler språk

LÄNK 

ENGELSKA
ARABISKA
PERSISKA

SOMALISKA
SYDKURDISKA

TURKISKA

SPANSKA

Folder 
Packad i kartonger med 250 st i varje. 
En kartong kostar 365 kronor.

WEBBUTIKEN

Sommarförmåner 2021
Nationella- och lokala medlemsförmåner.  
 

Förmånerna finns samlade på hemsidan och i 
 förmånsappen för iPhone eller Android. 
Efter sommaren 2021 kommer det fysiska häftet 
 ersättas i mer digital form.

LÄNK 
FÖRMÅNER

APPSTORE 
 GOOGLE PLAY 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Helen Strömberg 

https://webshop.stralfors.se/
https://webshop.stralfors.se/
https://webshop.stralfors.se/
https://webshop.stralfors.se/
https://webshop.stralfors.se/
https://webshop.stralfors.se/
https://webshop.stralfors.se/
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Du%20som%20bor%20i%20hyresr%C3%A4tt-Svenska.pdf?csf=1&web=1&e=PlePl3
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Du%20som%20bor%20i%20hyresr%C3%A4tt-Tigrinja.pdf?csf=1&web=1&e=zPEe1Z
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/OmOss_eng24jan.pdf?csf=1&web=1&e=8I6O46
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/OmOss_arabiska.pdf?csf=1&web=1&e=Pw7qs0
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/OmOss_persiska.pdf?csf=1&web=1&e=sDbgpz
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/OmOss_persiska.pdf?csf=1&web=1&e=sDbgpz
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/OmOss_sydkurdiska.pdf?csf=1&web=1&e=kR5gLH
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/OmOss_turkiska.pdf?csf=1&web=1&e=KQXh0E
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Du%20som%20bor%20i%20hyresr%C3%A4tt-spanska.pdf?csf=1&web=1&e=FTz96R
https://dice.masterdesign.se/hyresgastforeningen/
https://www.hyresgastforeningen.se/formaner
https://itunes.apple.com/se/app/formaner/id531298989?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mywidz.mwp.hb.app.hyresgastforeningen.wrapper.android


HYRESGÄSTFÖRENINGEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Hyresgästföreningens Valberedningsstategi
Strategi och arbetsordning 
Beställs via respektive läns gruppchef

Folder 
Packad med 25 st i varje. En förpackning kostar 194 kro-
nor (inkl. moms) och internfaktureras av riksförbundet. 

LÄNK 

STRÅLFORS

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

GDPR- Så hanterar vi personuppgifter i 
Hyresgäst föreningen. 
 
 
 
 
Tillfälligt slut på Strålfors, materialet kommer att 
 uppdateras - mer  information om den kommer finnas 
på Navet när det är klart. 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren 

Johan Candler

Klarspråk 
Hyresgästföreningens skrivhandledning 
Beställs via respektive läns gruppchef

Folder 
Hyresgästföreningens skrivhandledning

LÄNK 
PDF

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

Handbok för opinionsbildning och hyresförhandling 
2020

Folder 
Internt bruk, faktabank kring opinionsbildning och 
 hyresförhandling. 

LÄNK 

Balanserade ekonomiska villkor
Reviderad juni 2017 

Folder 
Denna rapport syftar till att belysa och analysera obalan-
sen mellan de olika upplåtelse formerna.

LÄNK 

PDF

INNEHÅLLSANSVARIG 
Erik Elmgren

Partiernas bostadspolitik  

Folder 
Här finns riksdagspartiernas bostadspolitik 
 sammanfattad. Rapporten är tänkt att användas inom 
organisationen som ett sätt att få större kunskap om par-
tiernas politik, men också för att hitta argument kring hur 
Hyresgästföreningen ser på frågorna.

LÄNK 

PDF

INNEHÅLLSANSVARIG 
Stefan Runfeldt

INNEHÅLLSANSVARIG 
Förbundet

PDF

Bli medlem du också! 
Beställs via webshopen

Folder med medlemsansökan

LÄNK 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

WEBBUTIKEN

Alla har rätt till ett bra hem - Välkommen som medlem! 
Värvningsfolder 
Beställs via respektive läns gruppchef

Folder 
Foldern är packad i kartonger med 500 st i varje.  
En kartong kostar 537 kronor

LÄNK 
STRÅLFORS

INNEHÅLLSANSVARIG 
Jens Wetterling

Samtal som värvar medlemmar

1,50 SEK (inkl. moms) 
Ett samtal kring medlemskap, eller om att bli aktiv 
 medlem. 

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina  Holmgren

LÄNK 

WEBBUTIKEN

Bli medlem du också

1,50 SEK (inkl. moms) 
Broschyr. Som medlem i Hyresgästföreningen får du 
många fördelar och stor möjlighet att påverka ditt 
boende.

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina  Holmgren

LÄNK 

WEBBUTIKEN

https://webshop.stralfors.se/
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Klarsprak%20webb.pdf?csf=1&web=1&e=1ucxGg
https://hf00.sharepoint.com/sites/mitt/Delade%20dokument/3.%20KOMMUNIKATION/Trycksaker/Foldrar%20i%20PDF%20format/Balanserade_ekonomiska_villkor_2017_web.pdf?csf=1&web=1&e=amQjVa
https://hf00.sharepoint.com/sites/F_rtroendevalda_i_Region_Mitt/Delade%20dokument/Valet%202018/Partiernas%20bostadspolitik%20-%20Valet%202018%20(002).pdf#search=Upp%20till%20bevis%209%20fr%C3%A5gor%20om%20hyran
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WEBBUTIK 
Profilprodukter och nationella trycksaker samt 
kampanjmaterial beställs via vår webbutik. 
 
 

Frågor om din order? 
Master Design hjälper dig med frågor och ären-
den gällande din order. Tänk på att ange order-
nummer om du mejlar. Master Design: telefon 
08-744 78 80 dice@masterdesign.se

Vår logotype består av både vår symbol och vårt namn. De två ska alltid an-
vänds tillsammans och aldrig var för sig. Om den är för lång för att få plats, 
använd istället versionen med vårt namn skrivet på två rader. 

Frågor kring logotypanvändning, kontakta regionens kommunikatörer.

BRA ATT VETA  
Föreningen själva bekostar inköpen, trycksakerna faktureras internt av riksförbundet, dessutom 
 tillkommer en  uttagsavgift från tryckeriet med 90kr per order och 10kr per artikel, dessa kostna-
der faktureras av tryckeriet (Postnord Strålfors).
  

Numera har vi inte lager på kontoren med giveaways, utan planera och beställ i god tid. 
Bra utbud finns redan framtaget på webbutiken

LÄNK 
Läs hur du skapar 

ett inlogg här

HYRESGÄSTFÖRENINGEN GIVEAWAYS & WEBBUTIK

LOGOTYPER  

WEBBPLATS

TRYCKSSAKER

DOKUMENT

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina Holmgren

WEBBUTIKEN

LOGOTYP

GIVEAWAYS/ PROFILPROFILPRODUKTER

Unga Vuxnas boende 

Folder
Hur påverkar situationen på bostadsmarknaden unga 
vuxnas möjligheter att skapa sin egen framtid? 

LÄNK 
PDF

INNEHÅLLSANSVARIG 
Stefan Runfeldt

Flygblad Marknadshyror

Flygblad, A5, (gratis)
Levereras i förpackning om 400 st. Endast möjligt att 
beställa max en förpackning.

INNEHÅLLSANSVARIG 
Kristina  Holmgren

LÄNK 

WEBBUTIKEN

Affischer Marknadshyror

Affisch i  A4, Flyers i A6.
Affischerna levereras i för-
packning om 150 st. Endast 
möjligt att beställa max en 
förpackning. INNEHÅLLSANSVARIG 

Kristina  Holmgren

LÄNK 

WEBBUTIKEN

Tryggt boende hela livet 
så formar vi framtidens Hyresgästförening 

En presentation om Hyresgästföreningen 
som du kan använda både internt och 
externt för att visa vilka vi är. 

En engelsk version av presentationen kommer snart. Tänk på att presenta-
tionen uppdateras löpande, så ta för vana att alltid ladda ner den senaste 
versionen från Navet under sidorna Kommunikation Press Opinion.

LÄNK 

INNEHÅLLSANSVARIG 
FÖRBUNDET

PDF
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