
4 
FEBRUARI
KL 09.30–13.00
ÖSTERMALMSGATAN 5, STOCKHOLM 

Posithiva Gruppen vill med vårt bildspråk visa att vem som helst kan leva med 
hiv. Nu ska vi ta nya bilder för bland annat broschyr, hemsida och sociala medier. 
Vill du vara med?

Alla som lever med hiv är välkomna, oavsett var i landet man bor och oavsett om man deltagit 
i våra aktiviteter eller fotograferingar tidigare. Ett arvode på 950 kr utgår till alla medverkande. 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR!

Fotograferingen sker i Posithiva Gruppens lokaler och väntas pågå i cirka två timmar. Det tas 
olika bilder som illustrerar olika delar av verksamheten. Efter fotograferingen bjuder vi på lunch.   

För dig som bor utanför Stockholm kan resor och boende bekostas. 
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ronja.sannasdotter@posithivagruppen.se eller 
072-011 05 56.

FOTOGRAFERING FÖR BILDBANK 
– VILL DU VARA MED?

Foto: Jonas Norén och PG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez5AsivwFKkQMLsG1PCNCTvtoNl-gEvpak16r9KXHZSONDgQ/viewform?usp=sf_link
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SKANNA QR-KODEN 
FÖR ATT LÄSA MER 
OCH ANMÄLA DIG!
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