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Stickerslogga.
centralt i vår nya grafiska profil är vår

stickerslogga. Självklart behåller vi vår
gamla inarbetade logotyp, men vi
förtydligar vårt namn genom att lägga
till ”Hela Sverige.”.
Hela Sverige är dels en förkortning av vårt
organisationsnamn (istället för HSSL som
är svårt att förstå), men det är också ett
budskap om att vi vill hela detta land som
många upplever som delat. Därför blir det
både ett budskap och en förkortning av
organisationen.

Länsbygderådet Örebro län ordnade lunch i Rosängens orangeri och så här glatt och livat var det när deltagarna
ställde upp på bild. Här syns delar av det nya material som alla länsavdelningar fått inför lanseringen, beachflagga
och skyltar med ”Hela Sverige.”. Foto: Lorita Soltanis

Vi målar om hela Sverige.
Nu är Hela Sverige ska levas nya kommunikationsplattform på plats. Nya färger och nytt
bildspråk, ny hemsida och nya typsnitt. Och det kommer mer framöver.
Det kanske låter som att vi bara byter yta, men förändringen är djupare än så.
– Det har hänt otroligt mycket sedan 2009 när den förra grafiska profilen togs fram,
framförallt inom sociala medier och webb. Vi vill arbeta med alla delar av vår
kommunikation på ett modernt sätt. Därför var det dags för en ny kommunikationsplattform, säger vår verksamhetschef Terese Bengard och fortsätter:
– Vår plattform ska fungera som ett bra redskap för att skapa de förändringar vi vill se i
samhället. Vi vill att organisationen Hela Sverige ska leva ska bli mer känd och att vi når ut
till fler med de frågor vi tycker är viktiga. Vi vill också visa upp Sveriges landsbygder eftersom
som vi tycker att de är lika betydelsefulla delar av Sverige som städerna. Läs våra berättelser
på hemsidan och njut!

Beställ klistermärken.
vi har gjort fina klistermärken av vår

stickerslogga. De finns i våra fem färger.
Mejla oss på info@helasverige.se om ni vill
ha. De är fem cm i diameter och passar
utmärkt exempelvis på en mobiltelefon.
Vill ni ha vår fina stickerslogga i
elektroniskt format?
Mejla karin.wenstrom@helasverige.se

hela Sverige lever.
var med i vårt Instagramflöde och visa hur
hela Sverige ser ut! Det gör du genom att
skriva #helasverige på textraden när du
lägger ut en bild på Instagram.

Den första fasen av plattformsbytet kallas för ”Vi målar om hela Sverige!”.
Och vi har mer planer på gång.
– Vi har många kampanjplaner, både sådana som stärker organisationen och sådana som för
ut våra budskap. Så vi lovar massor med spännande saker framöver, säger Terese Bengard. 

Landsbygdsriksdagen hänger med.
självklart byter Landsbygdsriksdagen också

logotyp och färger! Så här ser den nya,
moderna logotypen – färgerna och
bildspråket kan ni se på hemsidan:
landsbygdsriksdagen.se

När vi ändå har din uppmärksamhet vill vi
passa på att påminna om att anmälan till
Landsbygdsriksdagen 2018 öppnar den
16 januari 2018 – var beredd! 
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Avsändare:
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 2 tr, 111 29 Stockholm

landsbygdslexikon.
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språket är fullt av ord och begrepp som utgår
från den urbana normen. Det vill vi ändra
på. Därför har vi börjat bygga ett landsbygdslexikon med alternativ till de ord och
uttryck som sätter landsbygden i periferin.
I vårt lexikon går vi igenom uttrycken och
ger förslag på hur du kan skriva istället.

Landsbygdslexikonet är bara påbörjat och vi
vill gärna ha tips från dig.
Mejla josefin.heed@
helasverige.se
Du hittar landsbygdslexikonet på
vår hemsida helasverige.se under
rubriken ”Vad vi gör!”.

grattis till utmärkelsen.
Utmärkelsen årets lokala utvecklingsgrupp
2017 gick till Mellansels IF i Örnsköldsviks
kommun som arbetat i många år för att
bygga en attraktiv bygd. Gym för rörelsehindrade, idrottande och integrationsarbete
bidrar till en bygd där alla kan känna sig
hemma.

Lunch på Hela Sverige ska levas kansli i Gamla stan. I förgrunden Inga Rundström som arbetar på kansliet och
Philip Lönegren från Stockholms länsbygderåd. I bakgrunden skymtar vår ordförande Staffan Nilsson.
Foto: Linn Hjort

Lansering i hela landet.

Måndagen den 27 november klockan 12.30 lanserades Hela sverige ska levas nya
kommunikationsplattform, samtidigt i hela landet. Alla länsavdelningar var inbjudna att
delta genom att anordna lunch och vara med i vår direktsändning på Facebook.
Vår verksamhetschef Terese Bengard höll samman sändningen och vi fick hälsa på en kort
stund hos alla som deltog. En av dem var Göteborgsregionens länsavdelning.

Utmärkelsen årets kommun 2017 gick till
Lidköpings kommun som satsar på att utveckla viktig service på landsbygden:
lanthandlar, skolor och kollektivtrafik. Allt
enligt en långsiktig plan som skapats i samarbete med föreningarna på landsbygden.

– Vi var nio personer som åt lunch tillsammans. Hälften av dem var inte medlemmar i Hela
Sverige ska leva, men genom den här aktiviteten blev de intresserade både av oss och våra
frågor, säger ordförande Holger Andersson, som tycker att det var mycket lyckat.

Läs mer om Årets grupp och Årets kommun
på vår hemsida, helasverige.se

Hela nitton orter var sammankopplade i livesändningen. Personal från Hela Sverige ska leva
sände från Hammarstrand, Skaftö, Stjärnsund, Stora Skedvi, Arvidsjaur och Roma. Plus
kansliet i Gamla stan. Tolv länsavdelningar deltog: Fyrbodal, Gotland, Gävleborg,
Västernorrland, Hallands län, Kalmar län, Norrbottens län, Sjuhärad, Värmlands län,
Örebro län, Skåne och Göteborgsregionen.

Alla pristagarna samlade på ett foto. Från vänster till
höger: Jonas Sundström, Lidköpings kommun, Roger
Fjeldseth och Göran Wåhlstedt, Mellansels IF och
längst till höger Malin Olsson Lundqvist, Lidköpings
kommun. Foto: Anne Helgesson

– Det kändes varmt och nära att vi kunde vara sammankopplade så många och om kvaliteten
brast ibland så uppvägdes det av att det var så kul att kunna genomföra det här.

upptäck vår nya hemsida.

Nytt utseende, med berättelser från olika
landsbygder, landsbygdslexikon, Instagrambilder från hela Sverige och mycket mer.
Välkommen in till helasverige.se

GOD JUL & gott nytt år!

Vi vill samtidigt passa på att önska er alla en riktigt god jul
och ett gott nytt verksamhetsår i Hela Sverige. Vi ser fram mot nya
spännande utmaningar nästa år tillsammans med er alla.

KONTAKTA OSS
Hela Sverige ska leva
Stortorget 7
111 29 Stockholm

Telefon: 010-489 13 50
E-post: info@helasverige.se

