


• Ny uppdaterad grafisk profil

• Nya webbsidor för DUV-föreningarna

– Båda gjorda av utomstående grafiker, Linnea Sjöholm 
som också ombryter GP.



• Vad är det?
– Typsintt
– Färger
– Logon
– Grafiska element

Hur vårt material ser ut

Gäller också Lärum, LL-Center, DUV (och Steg för Steg)

Inget tvång för föreningarna att följa den grafiska manualen, 
men erbjuds möjligheten.



• Varför?

– Enhetligt utseende

– Professionellt / trovärdigt

– Vi hör ihop

– Praktiskt med modell att följa

• Föreningarna erbjuds nya logon 

– finns på DUVNÄTET (+ grafisk manual)

– kan också fås av informatören per e-post



Stärker vårt bränd

 Folk vet vad FDUV och DUV-föreningarna är och står 
för, de vill komma med och vi blir hörda

Ett led i arbetet för vår mission

= arbeta för ett gott liv på jämlika villkor för 
svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning eller 
annan intellektuell funktionsnedsättning i Finland



• Varför?

– Responsiva sidor = anpassade för olika skärmar 
(dator, mobiltelefon, surfplattor)

– Ny grafisk profil 

• Modellsida på adressen: 
http://default.duv.webbhuset.fi



• Delar på ingångssidan

– Sidhuvud

– Navigeringsbalk + språknavigering (Obs! ser 
annorlunda ut i mobilen)

– Banner

– Textbälte (/Bildlänkar)

– Bälte med artikel- och kalender-modul

– Föreningens sidfot

– FDUV:s sidfot



• Övrigt

– Begränsat antal huvudrubriker i navigeringen 
undersidor

– ”responsiva knappar”

När man bygger upp en sida måste man fundera 
på vad som är det viktigaste innehållet? Och hur 
hittar man det?



• Flexibilitet!

– Sidmallen styr bl.a. det grafiska utseendet, vilken typs 
moduler det finns och hur navigeringen fungerar.

– Rubriker, bilder, vilka moduler som används och i 
vilken ordning kan ändras.

– Vad som syns i artikelmodulen är justerbart (ingress, 
bild, författare, publiceringsdag etc.) 



• Ingen förening har meddelat att de inte vill övergå till den nya 
sidmallen  Informatören öppnar de nya sidorna.

• Informatören bygger upp de nya sidorna (vilken sida/modul var) 
och flyttar över material enligt standard modell.

• Specialönskemål beaktas i mån av möjlighet.

• OBS! 
– Allt material går inte rakt av att flytta
– Gammalt material (gamla evenemang) flyttas inte
– Bilder flyttas inte (dataskyddsförordningen)

• DUV på Åland gör själv – andra intresserade?



• När börjar vara klart, kollar med föreningen att ok, 
sedan sköter Webbhuset om tekniska öppnande av de 
nya sidorna  gamla webbadressen leder till de nya 
sidorna.

• Utbildning i hur uppdatera enligt behov.

• Ni uppdaterar (= webbredaktörer), informatören kan 
sköta större ändringar (=webbansvarig, administratör)

• Optimistisk tidtabell: 2018? 


