
Berätta om och   
skapa engagemang 

för  Globala målen i er 
kommun eller region

#intebarasna
ck



Nu kan ni ladda ner det nya kommunikationsmaterialet om Globala  målen! 
Materialet ger er stöd i er kommunikation om Globala målen och  Agenda 
2030 och beskriver de utmaningar och möjligheter som berör målen på 
 global, nationell och lokal nivå. Det är enkelt att använda och är  anpassat 
för olika kommunikationskanaler. Ni kan också snabbt lägga till er kommuns 
eller regions logotyp så att det är tydligt att ni är avsändaren!

Kommunikationsmaterialet 
om Globala målen är här!

#intebarasnack
#intebarasnack är ett kommunikationsmaterial om Globala målen som  
erbjuds alla  kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige.



Så gör ni: 
Här följer information om 

 kommunikationsmaterialet,  
hur ni laddar ner det och hur  
ni själva kan anpassa det!
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Massor av material 
samlat på ett ställe! 

Länk till kommunikationsmaterialet >

På Glokala Sveriges webbplats hittar ni kommunikations-
materialet samlat på ett ställe. Det är enkelt att hitta, det 
är tydligt med många förhandsvisningar och det går fort att 
 ladda ner det material ni vill använda!

fn.se/glokalasverige/kommunikation/kommunikationsmaterial

http://fn.se/glokalasverige/kommunikation/kommunikationsmaterial/
http://fn.se/glokalasverige/kommunikation/kommunikationsmaterial/


Kommunikationsmaterialet innehåller bland annat flera varianter av 
annonser, olika affischer och rörligt material till  sociala medier. 

FLER EXEMPEL PÅ MATERIALET 
PÅ KOMMANDE SIDOR >

Kommunikationsmaterialets innehåll



Annonser
Materialet innehåller  annonser 
i olika format, till exempel 
helsides annonser, liggande 
annonser,  stående annonser 
och annonser för buss. 



Affischer och 
gatupratare
Materialet innehåller affischer och 
skyltar för gatupratare. 



Inlägg till 
sociala medier
Materialet innehåller rörligt 
 material för inlägg och stories på 
 Facebook och Instagram. 



Så laddar ni  
ner materialet
För att ladda ner kommunikationsmaterialet klickar ni på 
Globala målen-ikonerna. På de efterföljande sidorna kan 
ni titta på förhandsvisningar och ladda ner  materialet. 

Länk till kommunikationsmaterialet >

http://fn.se/glokalasverige/kommunikation/kommunikationsmaterial/


Missa inte att anpassa materialet med er 
 logotyp och få en tydlig avsändare! Alla 
trycksaker levereras i Indesign-filer och har 
ett markerat utrymme för er kommuns eller 
 regions logotyp. På så sätt kan ni enkelt och 
snabbt byta ut den svarta markeringen. 

Anpassa materialet 
med er egen logotyp!



Hjälp oss att uppdatera  
fn.se/intebarasnack
Glöm inte att informera oss om rätt länk  
till era webbplatser för att hålla sajten  
fn.se/intebarasnack uppdaterad!

#intebarasn
ack

Länk till fn.se/intebarasnack >

I kommunikationsmaterialet uppmuntras medborgare att  besöka sajten  
fn.se/intebarasnack för att se hur just deras kommuns  eller regions hållbarhetsar-
bete fungerar. Hjälp era medborgare att  informera sig – meddela oss rätt länk till 
glokalasverige@fn.se och glöm inte att uppdatera era webbplatser. 

http://fn.se/intebarasnack
http://fn.se/intebarasnack
mailto:glokalasverige%40fn.se?subject=%23intebarasnack%20-%20kommunikationsmaterial


Frågor? 
Kontakta Glokala Sverige:  

glokalasverige@fn.se
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mailto:glokalasverige%40fn.se?subject=%23intebarasnack%20-%20kommunikationsmaterial

